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KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Kėdainių pagalbos šeimai centro (toliau – Centras) Socialinės globos paslaugų sąrašas
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis, patvirtinto
LR SADM patvirtinto Socialinių paslaugų katalogo 10 punkto 17.2 ir 17.3 dalių nuostatomis,
Kėdainių pagalbos šeimai centro nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS–16.
Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Centras vykdo globėjo arba rūpintojo pareigas.
Socialinės globos paslaugos skirstomos į:
1. Trumpalaikės socialinės globos – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekus tėvų
globos, krizių atvejais, kai nėra galimybės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.
Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.
2. Ilgalaikės socialinės globos – tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems
vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Socialinės globos paslauga teikiama teisės aktų
nustatyta tvarka, Centrui sudarius sutartį su savivaldybės administracija. Sutartyje numatomas
globos teikimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt.
Kėdainių pagalbos šeimai centre globojamiems (rūpinamiems) vaikams, likusiems be tėvų
globos, teikiamos šios socialinės globos paslaugos:
Paslaugos
pavadinimas
1. Informavimas

2. Konsultavimas

3.Tarpininkavimas ir
atstovavimas

4. Apgyvendinimas

5.
Kasdieninio
gyvenimo įgūdžių
ugdymas
ir
palaikymas

Paslaugos sudėtis
Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie
socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos
vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas
informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Supažindinama su Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe.
Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais Centro ir kitų institucijų
specialistais, gauti informaciją.
Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines,
sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius). Atstovaujama
vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu Centras yra vaiko
globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam
reikalingose institucijose.
Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 ir 3 vietų
kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).
Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, mokymo ir kitomis priemonėmis
poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos
priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti savarankiškumą,
atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas
funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius.
Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant
rūbus, avalynę, maisto produktus maisto gamybai, planuojant ir atliekant
asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan. Ugdomi
savitvarkos, maisto gaminimo, kiti savarankiško gyvenimo įgūdžiai, kurie

padės vaikui sėkmingai adaptuotis visuomenėje, išėjus gyventi
savarankiškai. Įrengtos virtuvės maisto gamybai, aprūpintos reikalingais
rakandais, priemonėmis.
6. Darbinių įgūdžių Darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynoje pagal parengtus
ugdymas
socialinio darbo veiklos planus. Sudaroma galimybė pasirinkti Centre
siūlomas veiklas pagal pomėgius: dailės darbelių, rankdarbių, gėlių
priežiūros, daržininkystės, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.
7.
Laisvalaikio Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti
organizavimas
grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Dirba neformaliojo ugdymo pedagogas, kuris organizuoja menines,
kūrybines veiklas atsižvelgdamas į vaiko individualius gebėjimus.
Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, Centro tradicinių
švenčių šventimas, išvykų organizavimas į vaikų pageidaujamus renginius ar
vietoves, kultūriniai renginiai Centre ir už jų ribų (koncertai, išvykos,
parodos, susitikimai ir kt.). Vaikai naudojasi informacijos centru, muzikos
sale, sporto sale, lauko aplinkoje esančiais sporto įrenginiais: treniruokliais,
karstyklėmis ir kt. Vaikams sudarytos visos galimybės lankyti miesto
neformaliojo ugdymo mokyklas, būrelius, studijas, sporto klubus etc.
8.
Pagalba
rengiantis,
Pagalba teikiama mažamečiams ir neįgaliems vaikams, atsižvelgiant į jų
maitinantis,
savarankiškumo lygį.
prausiantis ir kt.
pobūdžio pagalba
9.
Asmeninės Centre teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimas
higienos paslaugų individualiomis higienos priemonėmis, sąlygos nusiprausti, išsimaudyti
organizavimas
šeimynoje yra po 2 dušus – mergaitėms ir berniukams), 1 šeimynoje aplinka
pritaikyta neįgaliesiems san. mazguose. Personalo pagalba atliekant asmens
higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras. Mažamečiams vaikams ir
neįgaliesiems kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros. Diegiami,
ugdomi ir palaikomi asmeninės higienos įgūdžiai. Patalynė keičiama ne
rečiau kaip 7 dienos.
10. Maitinimas
Maitinimo paslauga Centre gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per
dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų
rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama
speciali, dietinė mityba. Yra skiriamas papildomas maistas, produktai, iš
kurių šeimynoje galima pasigaminti paprastų patiekalų, užkąsti. Šeimynų
virtuvėse maistas gaminamas savaitgaliais ir švenčių dienomis
11.
Sveikatos Organizuojamas ir kiekvienam vaikui užtikrinamas visų medicinos paslaugų
priežiūros paslaugos prieinamumas. Aprūpinimas medikamentais, vaistais, slaugos priemonėmis.
Vaikai lydimi į
sveikatos priežiūros įstaigas, tarpininkaujama ir
atstovaujami vaikų sveikatos priežiūros interesai, užtikrinama profilaktinė
apžiūra, odontologo, ortodonto, kitų sveikatos priežiūros specialistų
paslaugų prieinamumas.
12. Socialinis darbas Socialinis darbas organizuojamas pagal sudarytus ir nuolat pildomus
individualius socialinės globos planus (ISGP). ISGP sudaromas ir nuolat
pildomas, vadovaujantis individualių vaiko poreikių vertinimu, kuriame
dalyvauja VGN specialistai, vaiką ugdantys mokytojai, VTAS, Socialinės
paramos skyriaus specialistai. Su vaiko, kuriam nustatyta laikinoji globa,
šeima, dirba socialinis darbuotojas darbui su soc. rizikos šeimomis.
Parengė: direktorė Sandra Sagatienė

