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KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO  

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dienos socialinės globos centro (toliau – Centro) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja  
Centro vidaus tvarką. Taisyklėmis vadovaujasi visi Centro paslaugos gavėjai ir darbuotojai. 

2. Centro klientai - dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems mokyklos  
socialinės globos grupėse teikiamos socialinės globos paslaugos. 

3.   Dienos socialinės  globos  skyriaus darbuotojai ir paslaugų gavėjai su  vidaus tvarkos  
taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir privalo jų laikytis. 

4.    Vidaus tvarkos taisykles tvirtina Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos direktorius. 
5.  Centras dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  

Vyriausybės nutarimais, Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimais, Centro nuostatais ir kitais 
teisės aktais. 

6. Centro paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste Taisyklės) nustato paslaugų  
gavėjų priėmimo, priežiūros ir elgesio normas, apibrėžia paslaugos gavėjų teises ir pareigas, numato 
atsakomybę šių taisyklių pažeidinėjimo atvejais. 

 
II. PRIĖMIMAS Į CENTRĄ 

7.  Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmuo, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar  
artimi giminaičiai gali apsilankyti Centre ir susipažinti su įstaigoje teikiamomis paslaugomis, 
personalu ir gauti kitą dominančią informaciją. 
    8.  Atvykusį  į Centrą paslaugos gavėją ir jo teisėtus atstovus  priima direktoriaus pavaduotojas 
socialinėms reikalams, socialinis darbuotojas. 

9. Atvykus paslaugos gavėjui  jo teisėtą atstovą socialinis darbuotojas pasirašytinai  
supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais tvarkos aprašais reglamentuojančiais veiklas ir 
procesus Centre, suteikia išsamią informaciją apie Centro veiklą, teikiamas paslaugas, paslaugų 
gavėjų teises, atsakomybę, pareigas. 

10. Susipažinęs su Taisyklėmis ir kitais dokumentais reglamentuojančiais asmens buvimą  
įstaigoje,  paslaugomis ir jų teikimo sąlygomis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atvykimo 
gyventojas ar jo teisėtas atstovas pasirašo dvišalę sutartį. Sutartyje numatomos šalių teisės ir 
pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas.  

11.   Paslaugų gavėjų teisėti atstovai moka mokestį, kurį tvirtina Socialinės paramos skyrius nuo  
gaunamų pajamų, dydžio mokestį. Konkretus mokestis už suteiktas paslaugas nustatomas sutartimi 
sudaryta tarp paslaugų gavėjo, teikėjo ir savivaldybės priėmusios sprendimą dėl asmens 
apgyvendinimo centre. 
 

III. CENTRO DARBO LAIKAS 
       12.  Centre taikoma penkių dienų darbo savaitė. 
       13. Centro  darbuotojų darbo laikas nustatomas kiekvieno asmeniniu darbo grafiku. 



       14. Paslaugų gavėjų veikla ir poilsis organizuojamas remiantis  dienos ritmu ir mėnesio  veiklos 
planu. 
        15. Centro paslaugos teikiamos nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

 
IV. MAITINIMAS 

        16. Maitinimas paslaugų gavėjams organizuojamas mokyklos valgykloje.  
        17. Jei leidžia vaiko fizinė negalia, jis gali savo reikmėms pats gaminantis maistą (užkandžius), 
įgydamas savarankiškumo įgūdžių, tai atlieka virtuvėje, kurioje yra viryklė, plautuvė, šaldytuvas, 
spintelės, sukomplektuoti valgomieji indai ir įrankiai. Kiekvienam vaikui yra skirtos ne mažiau kaip 
dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į suaugusio asmens gebėjimus abiem rankomis 
naudotis stalo įrankiais ar vaiko amžių), šaukštelis, puodelis ar, jeigu reikia, specialūs įrankiai 
neįgaliesiems. 
 

V. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 
       18. Centras organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį organizuoja medikų 
konsultacijas, naudojasi įvairių sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų paslaugomis nesteigiant 
gydytojų ir slaugytojų pareigybių įstaigoje. 
        19. Būtinoji medicininė ir slaugytojo pagalba teikiama visiems vaikams, kuriems ši pagalba 
yra būtina:  
        19.1. esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba; 
        19.2. esant reikalui laiku ir tinkamai paduodami gydytojo paskirti vaistai; įsitikinama, kad 
vaikas laiku ir tinkamai juos vartotų; 
        19.3. stebėti  paslaugų gavėjų elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipti 
dėmesį  į nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, 
reakcija, skubiai informuoti apie tai atsakingus asmenis; 
        19.4. esant reikalui teikti kitas gydytojo ir slaugytojo paslaugas. 
        20. Paslaugų gavėjų bylose daromi sveikatos priežiūros specialistų 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. 
       21. Apie paslaugų gavėjui iškilusias problemas, susijusias su sveikatos būklės pasikeitimais, 
saugumu  ar  kitomis aplinkybėmis,  nedelsiant  informuojami  globėjas,  rūpintojas,  esant poreikiui 
ir galimybėms, kiti šeimos nariai. 
 

VI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ  POREIKIŲ UŽTIKRINIMAS IR ASMENS TEISIŲ 
APSAUGA 

       22. Paslaugos gavėjo  veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, 
pomėgius ir centro galimybes. 
       23. Kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, 
skatintų ir motyvuotų vaiką būti kuo savarankiškesniu,  pagal galimybes tvarkyti ir prižiūrėti 
gyvenamąjį kambarį, bendrąsias patalpas, aplinką, gamintis maistą savo reikmėms ir kitą. 
       24. Paslaugų gavėjui socialinės globos teikimui sudaromas individualus socialinės globos 
planas (toliau vadinama – ISGP), kuriame pateikiama informaciją apie asmens socialinius ryšius, 
sveikatos būklę ir informacija apie gyventojo poreikius. ISGP yra numatomos priemonės, kuriomis 
bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos gyventojui teikiamos 
paslaugos ir kita. 



        25. ISGP sudaromas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko atvykimo į centrą 
dienos, jis peržiūrimas, tikslinamas ne rečiau kaip kartą per metus, o atsiradus naujoms su 
gyventojo sveikatos būkle ar naujais asmens poreikiais bei įgūdžiais susijusiomis aplinkybėmis, 
iškart po šių aplinkybių atsiradimo. Pagal galimybes gyventojas ar jo globėjas, rūpintojas, kiti 
šeimos nariai ar giminaičiai dalyvauja sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. 
        26. Ne rečiau kaip kartą per metus arba atsiradus naujoms su paslaugų gavėjo sveikatos būkle 
ar poreikiais susijusiomis aplinkybėmis yra atliekamas paslaugų gavėjo  su negalia socialinės 
globos poreikio vertinimas. 
        27. Norimą  veiklą  vaikai  pasirenka  pagal  pomėgius,  savarankiškumo lygį,  atsižvelgiant į 
paslaugų gavėjo  ir darbuotojų rekomendacijas bei centro galimybes. 
        28. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, 
prievartos ar įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, 
sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kitą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos 
būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, yra registruojami „Neigiamo pobūdžio įvykių ir 
jų pasekmių asmeniui registracijos žurnale“. 
 

VII. PASLAUGOS GAVĖJŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
        29. Paslaugų gavėjai turi teisę gauti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas. 
        30. Paslaugų gavėjai turi teisę gauti  socialines paslaugas pagal asmens ISGP (individualų 
socialinės globos planą), kuriame pateikiama informacija apie vaiką, jo šeimą, informacija iš šeimos 
gydytojo apie jo sveikatos būklę, numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos 
uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, kurios vaikui bus teikiamos, rašomos žymos 
apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta) ir kita. 
        31. Paslaugų gavėjai turi teisę  dalyvauti sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. 
        32. Paslaugų gavėjai turi teisę į jo poreikius ir sveikatos būklę atitinkanti fiziškai saugią ir 
harmoningą aplinką, kurioje formuojami santykiai, pagrįsti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba. 
        33. Paslaugų gavėjai turi teisę  į apsaugą nuo smurto, išnaudojimo. 
        34. Paslaugų gavėjas turi teisę naudotis dienos socialinės globos skyriaus inventoriumi, 
ugdymo priemonėmis. 
        35. Asmuo ar jo atstovai (globėjai) turi teisę dienos socialinės globos teikimo klausimais 
kreiptis į Įstaigos administraciją ir Centro personalą. 
        36. Paslaugų gavėjo teisėti atstovai turi teisę susipažinti su asmeniu susijusia dokumentacija, 
esančia skyriuje. 
        37. Paslaugų gavėjo teisėti atstovai turi teisę dalyvauti aptariant asmens poelgius, pasiaiškinti 
ir susipažinti su visais dokumentais bei sprendimais. 
 
         VIII. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS  CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ PAREIGOS 
 
         38. Gerbti kitų paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises, norus, interesus ir požiūrį, vadovautis 
abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo principais; 
         39. Tausoti Centro inventorių; atlyginti Centrui padarytą materialinę žalą; 
         40. Iki kito mėnesio 20 dienos atsiskaityti už jam suteiktas dienos socialinės globos paslaugas; 
         41. Dalyvauti Centre organizuojamoje užimtumo veikloje, pagal pomėgius lankyti veikiančius 
būrelius; 
         42. Informuoti socialinį darbuotoją apie pasikeitusią šeimos sudėtį, sveikatos būklę ir 
finansinę padėtį; 



          43. Kiekvienais metais per gruodžio mėnesį pristatyti vaiko/asmens medicininę pažymą (F 
027/a). 
 

IX. PASLAUGOS GAVĖJAMS  DRAUDŽIAMA 
          44.  Draudžiama: 
          44.1. savo nuožiūra, nepasitarus su slaugos darbuotoju, naudoti medikamentus, kviestis 
greitosios medicinos pagalbos ar kitų institucijų tarnybas;  
          44.2.  laužyti ar kitaip gadinti, atiduoti ar parduoti kitiems asmenims Centro turtą 
(inventorių); 
          44.3.  savavališkai remontuoti elektros prietaisus ar kitus įrenginius, baldus ir kt.;  
          44.4.  savavališkai, be darbuotojų leidimo pasišalinti iš Centro;  
          44.5. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius;  
          44.6. ignoruoti (nereaguoti) darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, teisėtus reikalavimus 
ir pastabas. 
 

X. SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA 
          45. Paslaugų gavėjų teisėti atstovai  turi teisę raštu ar žodžiu teikti skundus, prašymus ar 
pasiūlymus Mokyklos   administracijai. 
          46. Raštiškus skundus, prašymus ar pasiūlymus registruoja socialinis darbuotojas. 
          47. Mokyklos   direktorius išsiaiškina skundo, prašymo, pasiūlymo pagrįstumą ir nukreipia jį 
nagrinėti atsakingam darbuotojui. 
         48. Atsakingas darbuotojas išnagrinėjęs skundą, pageidavimą, prašymą apie priimtą 
sprendimą informuoja per 7 darbo dienas Įstaigos  direktorių ir vaiko teisėtus atstovus. 
         49. Išskirtinais atvejais įvertinus skundo, pageidavimo, prašymo sudėtingumą jų nagrinėjimui 
direktorius gali sudaryti atskirą komisiją. 
 

XI. VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 
         50. Centro kokybiška veikla užtikrinama kiekvienais metais  atliekant veiklos įsivertinimą. 
         51. Centro veiklos kokybei įvertinti yra sudaryta direktoriaus įsakymu patvirtinta Socialinės 
globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo komisija. 
         52. Už Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo komisijos darbo 
organizavimą ir koordinavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams. 
 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
         53. Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas pavaduotojo socialiniams reikalams siūlymu , gavus 
sprendimą iš Kaišiadorių  rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, jei paslaugų gavėjas 
nesilaiko sutarties reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių, kelia pavojų dėl agresyvaus elgesio. 
 
   –––––––––––––––––––––– 


