
 

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA  

 

1. Socialinės globos centras „Vija“ (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios 

paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems 

negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis 

nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys 

proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis 

(toliau – vaikas, turintis negalią), ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl 

kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (toliau – suaugęs asmuo, turintis negalią). 

2. Globos namuose vaikai, turintys negalią ir suaugę asmenys, turintys negalią apgyvendinami 

tokia tvarka:  

2.1.  kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir 

specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;  

2.2.  globos namų bendruomeninių vaikų globos namų vaikams, turintiems negalią arba 

grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims, turintiems negalią padalinyje pirmumo teise 

apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiama socialinė globa globos namuose;  

2.3. pirmumo teise globos namų suaugusių asmenų grupėje apgyvendinami asmenys, kurie iki 

18 metų gyveno šiuose globos namuose.  

 

II. TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

3. Globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos: 
3.1.  ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (institucijoje ir bendruomenėje),  

3.2.  dienos socialinė globa (institucijoje),  

3.3.  laikino atokvėpio paslauga (institucijoje). 

4. Nestacionarios socialinės paslaugos: 

4.1.  apsaugoto būsto paslauga.  

 

 

III. ILGALAIKĖ (TRUMPALAIKĖ) SOCIALINĖ GLOBA  

 

5. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa visuma paslaugų, kuriomis visiškai 

nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.  

6. Siuntimas ilgalaikei globai gauti:  

6.1.  Suaugusiam asmeniui, turinčiam negalią siuntimą į globos namus išduoda Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, 

asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti globos namuose, kurią sudaro ir tvarko 

Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

6.2. Vaikui, turinčiam negalią siuntimą į globos namus išduoda Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, 

vaikas įrašomas į vaikų eilę ilgalaikei socialinei globai globos namuose gauti, kurią sudaro ir tvarko 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 

7. Ilgalaikė socialinė globa teikiama:  

7.1.1. Stacionariame socialinės globos namų padalinyje – globos namuose.  



2 
 

7.1.2.  Specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinyje. Specializuotos slaugos ir 
socialinės globos paslaugos – tai visuma specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų, kurias 

teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė 

specialistų priežiūra, asmenims apgyvendintiems specializuotos slaugos ir globos namuose.  

7.1.3.  Grupinio gyvenimo namuose – bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) namų 

aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Grupinio gyvenimo namų 

gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos 

organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje.  

7.1.4.  Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – bendruomenėje atskirose patalpose (name) 

pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. Bendruomeninių vaikų globos 

namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje.  

7.2.  Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams ir suaugusiems asmenims 

su proto ir (ar) psichikos negalia, ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per 

savaitę, neterminuotai:  

7.2.1. savivaldybės sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė);  

7.2.2.  asmens ar jo globėjo (asmeniui atstovaujančio asmens) prašymu (kai už paslaugas 

susimoka pats asmuo, tarpusavio susitarimu tarp globos namų ir paslaugų gavėjo (jam atstovaujančio 

asmens). 

7.3.  Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sudėtis:  

7.3.1.  Informavimas – specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės 

globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų 

institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.  

7.3.2.  Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu 

analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.  

7.3.3.  Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui suteikimas, sprendžiant įvairias 

asmens problemas, tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 

Atstovaujama neveiksnius asmenis (ginant jų teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos 

namai yra asmens globėjas ir (ar) turto administratorius. 

7.3.4.  Apgyvendinimas – paslaugų gavėjams suteikiama privatumą užtikrinanti gyvenamoji 

aplinka, užtikrinama saugi, specialiems poreikiams pritaikyta patogi, jauki, privatumą garantuojanti aplinka 

bei būstas. 

7.3.5.  Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas –  teikiamos asmenims, 
siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant 

visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). 

7.3.6.  Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, 

asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir 

namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis 

banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), 

tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, 

bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.).  

7.3.7.  Darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas ar jo organizavimas – dienos užimtumas 

organizuojamas globos namuose, dienos centruose, socialinėse dirbtuvėse (bendruomenėje), atsižvelgiant 

į asmens poreikius ir gebėjimus.  

7.3.8.  Laisvalaikio organizavimas – globos namuose organizuojamos išvykos, šventės, 

sudarytos sąlygos poilsiui, įrengtas relaksacijos kambarys, organizuojamas transportas vykimui į 

ekskursijas, kultūrinius renginius.  

7.3.9.  Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba – atsižvelgiant į 

individualius asmens poreikius ir pagalbos poreikius, paslaugų gavėjams užtikrinama individuali, 

diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan. 
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7.3.10. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.) – paslaugų 
gavėjai aprūpinami higienos priemonėmis, paslaugų gavėjams sudarytos galimybės patiems rūpintis 

asmenine higiena.  

7.3.11. Maitinimas – globos namai maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų 

reikalavimus. Paslaugų gavėjams organizuojamas jų poreikius atitinkantis maitinimas. Bendruomenėje 

gyvenantys paslaugų gavėjai maisto produktus įsigyja ir maistą gaminasi savarankiškai ir su darbuotojo 

pagalba.  

7.3.12. Sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas – paslaugų 

gavėjai aprūpinami medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos 

priemonėmis. Asmeniui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis 

sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. Slaugomam asmeniui užtikrinta kokybiška nuolatinė 

priežiūra ir slauga. Paslaugų gavėjai lydimi į medicinos įstaigas, globos namuose užtikrinimas 

medikamentinio gydymo tęstinumas, teikiama pirmoji pagalba.  

7.3.13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį – socialinės 

paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, paslaugų gavėjai aprūpinami 

avalyne, rūbais pagal globos namuose patvirtintus normatyvus, sudarytos galimybės naudotis 

komunikacijos priemonėmis (internetu, telefonu), teikiamos psichologo konsultacijos.  

 

IV. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA  

 

8. Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslauga teikiama dienos centre.  

9. Į dienos centrą priimami vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, specialusis 

nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir suaugę asmenys, turintys proto ir (ar) 

psichikos negalią, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

10. Dienos centre paslaugos teikiamos Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams. Dėl 

paslaugų teikimo asmenys kreipiasi į savivaldybę pagal savo gyvenamąją vietą.  

11. Paslaugas teikiantys specialistai:  
11.1.  ergoterapeutas (padeda lavinti smulkiąją motoriką, moko taisyklingai laikyti, 

manipuliuoti rašymo priemonėmis, žaislais, įtraukia klientą į mokymosi procesą),  

11.2.  kineziterapeutas (rūpinasi fizine sveikata, lavina judėjimo įgūdžius, pusiausvyrą ir 

koordinaciją, formuoja taisyklingą laikyseną. Atlieka mankštas, kurių metu didina fizinį pajėgumą ir 

palaiko bendrą fizinę būklę),  

11.3.  socialinis darbuotojas (visada yra šalia, su tėvais (globėjais) aptaria poreikius, 

lūkesčius, problemas, kartu su kitais specialistais sudaro klientui individualų socialinės globos (ISGP) 

planą, koordinuoja pagalbos teikimo procesą, kontroliuoja, stebi, aprašo kliento elgesio pokyčius, 

konsultuojasi su specialistais ir tėvais (globėjais), tėvams teikia atgalinį ryšį, konsultuoja, organizuoja 

susirinkimus, bendradarbiauja),  

11.4.  užimtumo specialistas (organizuoja veiklas, skatinančias pažintinę, meninę, muzikinę, 

kalbinę, fizinę, socialinę ir emocinę raidą. Klientai kartu spontaniškai kuria, improvizuoja, tyrinėja vietoje 

sukurtus kūrinius, prasmingai praleidžia laiką),  

11.5.  psichologas (padeda spręsti esamas problemas, rasti jų sprendimo būdus, teikia 

rekomendacijas aktualiausiais klausimais kylančiais namų aplinkoje, gilinasi į klientų ir jų artimųjų 

išsakytus poreikius, sudaro pagalbos planą, vykdo edukacines veiklas, užimtumą taikant dailės terapijos, 

biblioterapijos, relaksacijos ir kt. metodus), 

11.6.  bendrosios praktikos slaugytojas (atsakingas už gydymo tęstinumo užtikrinimą dienos 

centre, stebi sveikatos būklę, teikia pirmąją pagalbą), 

11.7.  individualios priežiūros darbuotojai (bendrauja su artimaisiais, įsiklauso į jų poreikius, 

padeda lankytojams dalyvauti užimtumo veiklose bei negalintiems savarankiškai pasirūpinti savimi padeda 
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pavalgyti, nusiprausti ir atlikti kitas kasdienes procedūras, bendradarbiauja su dienos centre dirbančiais 
specialistais, įgyvendina specialistų rekomendacijas lavinant lankytojų kasdienių įgūdžių gebėjimus, 

užtikrina lankytojų pilnavertišką poreikių patenkinimą).  

 

V. LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA 

 

12. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos 

vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, 

prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių 

negalintys jais pasirūpinti.  

13. Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos:  

13.1.  vaikams iki 18 metų, kuriems dėl proto ir (ar) psichikos sutrikimų nustatytas sunkus 

neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikis; 

13.2. suaugusiems asmenims, kuriems dėl proto ir (ar) psichikos negalios nustatytas ne 

didesnis nei 40 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

14. Laikino atokvėpio paslauga organizuojama:  

14.1. teikiant trumpalaikę socialinę globą institucijoje (dienos socialinės globos centre). 

Paslauga teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų 

per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė 

– iki 336 valandų per metus;  

14.2. organizuojant dienos socialinę globą, teikiama ne mažiau kaip 3 val. darbo dienomis 

institucijoje (dienos socialinės globos centre). Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos 

socialinę globą, teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus. 

15. Laikino atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal sutartis:  

15.1. sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir globos namų. 

Asmens finansinės galimybės nevertinamos ir asmuo moka pilną paslaugos kainą;  

15.2. paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir globos namų. 

Tokiu atveju, asmens (šeimos), socialinių paslaugų poreikį nustato, finansinių galimybių mokėti už 

socialinę globą įvertinimą atlieka ir sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo priima savivaldybė.  

16. Globos namai gavę asmens, jį prižiūrinčių šeimos narių, tėvų ar globėjų (rūpintojų) 

prašymą dėl laikino atokvėpio suteikimo, įvertina savo galimybes ir užimtumą suteikti paslaugas ir ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį apie paslaugos teikimą.  

pageidaujamomis dienomis. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, atsakyme nurodomos 

nesuteikimo priežastys.  

17. Vienu metu laikino atokvėpio paslauga teikiama ne daugiau kaip 3 asmenims su negalia. 

18. Laikino atokvėpio paslaugą teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros 

personalas ir kiti specialistai.  

 

VI. APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGA 

 

19. Apsaugotas būstas – socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos 

suteikimas dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo 

vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti 

ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško savarankiškumo.  

20. Apsaugoto būsto paslaugų tikslas – suteikti sąlygas gyventi bendruomenėje ir siekti 

asmens optimalaus savarankiško funkcionavimo visuomenėje teikiant paslaugas ir paramą. 

21. Apsaugoto būsto paslauga teikiama pasirašius paslaugų teikimo sutartį, kurioje 

numatytos paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos 

sąlygos.  
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22. Apsaugoto būsto ir kitos socialinės paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius 
asmens poreikius, sudarytus individualius socialinės pagalbos planus (toliau – ISPP), planuose išsikeltus 

tikslus, nustatytus terminus, bendradarbiaujant su atvejo vadybininku ir kitais paslaugų teikėjais 

bendruomenėje.  

23. Teikiamos socialinės paslaugos:  

23.1. apgyvendinimas – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas, sudarant 

sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį gyvenimą;  

23.2. informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas;  

23.3. konsultavimas – pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens probleminė 

situacija ir ieškoma pagalbos; 

23.4. tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos suteikimas sprendžiant įvairias asmens 

problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas 

specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, 

specialistų, asmenų);  

23.5. bendradarbiavimas tarp specialistų – informacijos keitimasis, siekiant užtikrinti 

individualaus socialinės pagalbos plano įgyvendinimą, stebėseną ir kitas socialines paslaugas.  

23.6. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas esant poreikiui pagal sudarytą individualų 

socialinės pagalbos planą (stebėsena):  

23.6.1. pagalba gaminant maistą;  

23.6.2. pagalba asmens higienos srityje;  

23.6.3. pagalba kasdienių įgūdžių srityje;  

23.6.4. pagalba naudojantis transporto paslaugomis;  

23.6.5. pagalba leidžiant laisvalaikį;  

23.6.6. pagalba bendravimo įgūdžių srityje;  

23.6.7. pagalba priimant sprendimus;  

23.6.8. kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį 

24. Apsaugoto būsto paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus socialinėms aplinkybėms ir 

(ar) asmens sveikatos būklei, arba paslaugų gavėjui ar jo atstovui išreiškus pageidavimą , tolimesnis 

apgyvendinimo paslaugų teikimas peržiūrimas.  

25. Apsaugoto būsto paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo individualių asmens poreikių, 

atsižvelgiant į jo gebėjimus.  

26. Paslauga gali būti teikiama neterminuotai arba iki tol, kol: 

26.1. asmuo gebės savarankiškai gyventi savo namuose;  

26.2. jei atsiranda poreikis apsigyventi savarankiško gyvenimo ar grupinio gyvenimo 

namuose;  

26.3. jei atsiranda poreikis specializuotos globos ir slaugos paslaugoms;  

26.4. asmeniui nepageidaujant gauti paslaugas arba pageidaujant paslaugą gauti kitur. 

27. Visas socialines paslaugas numatytas ISPP, paslaugų gavėjui gaunančiam paslaugas 

apsaugotame būste teikia socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas).  

28. Viename būste gyvenantys asmenys, tarpininkaujant socialiniam darbuotojui (atvejo 

vadybininkui) aptaria bendrą gyvenimo būste tvarką (bendrų patalpų priežiūrą, rūkymo, svečiavimosi ir 

kitus aktualius klausimus), sutaria gyvenimo bendrame būste taisykles ir jų laikosi.  

29. Apsaugotos būsto paslaugų teikimo sutartis su asmeniu gali būti nutraukta apsaugoto 

būsto vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais atvejais arba jei asmuo grubiai pažeidžia kitų būste gyvenančių 

asmenų interesus bei orumą, piktybiškai nesilaiko vidaus tvarkos, bendrų susitarimų ar taisyklių, ar savo 

elgesiu kelia grėsmę savo ar kitų asmenų sveikatai ar saugumui.  

30. Nutraukus apsaugoto būsto paslaugos teikimo sutartį asmeniui siūlomos kitos, jo 

poreikius atitinkančios apgyvendinimo ir socialinės paslaugos. Dėl apgyvendinimo paslaugų keitimo 

asmuo ar paslaugos teikėjas gali kreiptis į savivaldybę ar kitas organizacijas, teikiančias apgyvendinimo 

paslaugas.  

_________________ 


