
 

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL AKREDITUOTŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ 

DIENOS CENTRE PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

2021 m. sausio 21 d. Nr. V-21 

Kėdainiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. 

birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 patvirtintu Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, ir 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-

1431, „Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Kėdainių pagalbos šeimai centrui 

suteikimo „: 

1. T v i r t i n u Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikų dienos centre teikiamų 

akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų sąrašą (pridedama). 

 

Direktorė     Sandra Sagatienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVIRTINU 

Direktorė 

  

Sandra Sagatienė 

 

AKREDITUOTŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KĖDAINIŲ 

PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRE PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

Paslaugų gavėjai:  

1. vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos, 

2. neįgalūs vaikai ir jų šeimos;  

3. kiti vaikai ir jų šeimos 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos sudėtis 

Informavimas reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas. 

konsultavimas socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu 

analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma 

veiksmingų problemos sprendimo būdų. 

Psichologo paslaugų 

organizavimas 

pagalba vaikams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius 

išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, 

moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms, artimiesiems. 

Tarpininkavimas pagalba asmeniui (šeimoms) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) 

problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, 

mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius 

darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų 

institucijų, specialistų, asmenų). 

Higienos įgūdžių 

formavimas 

teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar 

skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan. 

Pagalba ruošiant 

pamokas 

Teikiama pagalba vaikams , siekiant sumažinti mokymosi sunkumus, 

kompensuoti ugdymosi spragas, mažinti atskirtį. Kokybiškos erdvės ir 

specialistų pagalbos pamokų ruošai sudarymas  

Laisvalaikio 

organizavimas 

teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), 

mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, 

dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama 

veikla ir kt. 

Laisvalaikio 

organizavimas vasarą 

teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), 

mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, 

dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama 

veikla ir kt. 

 


