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Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

I sritis. Paslaugų paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas   

1. Likusiam be tėvų globos 
vaikui, socialinės rizikos 
vaikui, vaikui su negalia (toliau 
– vaikas) užtikrinama galimybė 
susipažinti su socialinės globos 
įstaigomis 

1.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, sudaroma galimybė jam 
priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie vaikų socialinės 
globos namų, vaikų su negalia socialinės globos namų, 
bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio 
gyvenimo namų (toliau – socialinės globos įstaigos) parinkimą 
(išskyrus atvejus, kai skubos tvarka apgyvendinamas socialinės 
rizikos vaikas). Prieš pradedant teikti socialinę globą, vaikui, jo 
tėvams (globėjui, rūpintojui) sudaromos sąlygos apsilankyti 
socialinės globos įstaigose ir išklausoma vaiko, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) nuomonė apie socialinės globos įstaigos tinkamumą 
vaiko poreikiams.  

 

Naujai atvykstančiam paslaugos gavėjui (vaikui), 
jo tėvams (globėjams) yra sudarytos sąlygos 
apsilankyti socialinės globos skyriuje ir 
susipažinti su skyriuje teikiamomis paslaugomis, 
išklausoma vaiko nuomonė, tėvų pageidavimai. 
 
 
 

Taip 

1.2. Vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) ir kitiems vaiko gerove 
suinteresuotiems artimiesiems yra prieinama informacija apie 
socialinės globos įstaigas (teikiamas paslaugas, personalą) 

Informacija apie skyrių, jo veiklą, naujienas yra 
pateikiama interneto svetainėje www.kudikeliai.lt, 
socialiniame tinkle „Facebook“, vietinėje 
žiniasklaidoje, platinami lankstinukai, informacija 
dalinamasi su socialiniais partneriais. Informacijos 
sklaida vykdoma per įvairius renginius, 
konferencijas, susirinkimus. 

Taip 

2. Užtikrinamas vaikui teikiamos 
socialinės globos tikslingumas, 
paremtas išsamiu ir visapusišku 
vaiko poreikių vertinimu  

2.1. Vaikui socialinė globa socialinės globos įstaigoje pradedama teikti 
savivaldybei priėmus sprendimą skirti vaikui socialinę globą 
socialinės globos įstaigoje  teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus 
vaiko socialinės globos poreikį. 

2.2. Vaikui su negalia socialinė globa gali būti teikiama ir pagal vaiko 
tėvų (globėjo, rūpintojo) prašymą. 

Vaikui socialinė globa skyriuje pradedama teikti 
pagal tėvų (globėjo ) prašymą ir savivaldybės 
sprendimą skirti vaikui trumpalaikę socialinę 
globą.  
 
 

Taip  

2.3. Socialinės globos įstaigoje kaupiamoje informacijoje apie vaiką 
(toliau – vaiko byla) yra užfiksuotas savivaldybėje įvertintas 

Socialinės globos skyriuje kaupiama informacija 
apie vaiką (vaiko socialinėje byloje) susijusi su 

Taip  
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Atitiktis 
normoms: 
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vaiko socialinės globos poreikis (išskyrus be tėvų globos likusį 
vaiką), įsegtas sprendimas, jei vaikas į socialinės globos įstaigą 
siunčiamas savivaldybės sprendimu, arba vaiko tėvų (globėjo, 
rūpintojo) prašymas (kai vaikas su negalia). Byloje yra ir kiti su 
vaiko globos (rūpybos) nustatymu ir socialinės globos teikimu 
susiję dokumentai ar jų kopijos pagal socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymais patvirtintus Asmens (šeimos) socialinių 
paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo aprašą, Vaiko laikinos 
globos nuostatus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
patvirtintus Vaiko globos organizavimo nuostatus. Jei vaikui su 
negalia socialinė globa pradėta teikti pagal tėvų (globėjo, 
rūpintojo) prašymą, socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina 
socialinės globos  įstaiga. 

 

vaiko globos (rūpybos) nustatymu ir socialinės 
globos teikimu.  
  
 
 
 
 
 

2.4. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikų su negalia socialinės 
globos įstaigoje teikiama vaikams su negalia nuo 0 iki 18 metų 
(tarp jų ir turintiems sunkią negalią), kuriems, vertinant socialinių 
paslaugų poreikį, nustatytas visiškas ar dalinis 
nesavarankiškumas.  

 
 

Trumpalaikės socialinės globa teikiama šeimoms, 
auginančioms vaiką su specialiais poreikiais, 
emocijų ir elgesio sutrikimais, negalia ir sunkia 
negalia iki 12 metų amžiaus bei nuo 12 iki 18 
metų amžiaus, kuriam nustatyta fizinė (judesio) 
negalia arba kompleksinė negalia (pagrindinė 
fizinė ir gretutinė psichinė/protinė negalia). 
 

Taip 

2.5. Socialinės globos įstaigoje neapgyvendinami tuo metu ūmiomis 
infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis 
sergantys vaikai. Vaikui išduotas pirmines ambulatorines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar 
vaikų ligų gydytojo) išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a) 
yra saugomas vaiko byloje 

Socialinės globos skyriuje apgyvendinami vaikai 
su negalia, tuo metu nesergantys infekcinėmis ar 
užkrečiamomis ligomis bei pristatę gydytojo 
(šeimos ar vaikų ligų gydytojo) išrašą iš 
medicininių dokumentų (F027/a). 
 

Taip 

2.6. Socialinės globos įstaigoje yra įvertinti visi vaiko sveikatos, 
vystymosi, ugdymo (-osi), specialieji ir kiti poreikiai, 
atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje, 
socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su vaiko amžiumi, 
branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe 
ir kita. Vertinant vaiko poreikius dalyvavo visi reikalingi 
specialistai ir visa tai yra užfiksuota vaiko byloje pridedamuose 
dokumentuose. 

 

Socialinės globos skyriuje vertinami įvairiapusiai 
vaiko poreikiai. Vertinime dalyvauja 
kompetentingi specialistai, tėvai ir, jei gali, pats 
vaikas.  
 

Taip 

2.7. Detaliai vertindama vaikui būtinų paslaugų poreikius, socialinės 
globos įstaiga  įvertina ir savo įstaigos galimybes šias paslaugas 
suteikti. Jei socialinės globos įstaiga neturi galimybių suteikti 
vaikui jo poreikius tenkinančių būtinų paslaugų, apie tai 

Atsižvelgiant į vaiko poreikius, bei įsivertinusi 
galimybes įstaiga priima sprendimą dėl paslaugų 
vaikui teikimo. Apie sprendimą informuojami 
tėvai. 

Taip 
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informuojama savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti vaikui 
socialinę globą  (vaiko su negalia atveju – vaiko tėvai (globėjas, 
rūpintojas)).  

 

 
 
 
 

2.8. Užtikrinama, kad ne rečiau kaip kartą per metus iš naujo yra 
vertinamas vaikui teikiamos socialinės globos tikslingumas. 
Nustačius, kad teikiama socialinė globa nebeatitinka vaiko 
poreikių, apie tai (pridedant vertinusių darbuotojų išvadas) raštu 
informuojama savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti vaikui 
socialinę globą socialinės globos įstaigoje (vaiko su negalia atveju 
– vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas)). Jeigu ir toliau, iki bus 
surastas tinkamas sprendimas, tęsiamas socialinės globos 
teikimas, vaiko byloje yra raštiškas  savivaldybės (vaiko su 
negalia atveju – jo tėvų (globėjo, rūpintojo)) sutikimas tęsti 
socialinės globos teikimą 

Pasikeitus vaiko sveikatos būklei ar kitoms 
aplinkybėms, ne rečiau kaip kartą per metus, 
pervertinamas globos poreikis. Pasikeitus 
pokyčiams – informuojami tėvai. 

Taip 

3. Vaikui pagal įvertintus 
poreikius sudaromas 
individualus socialinės globos 
planas (toliau – ISGP) 

3.1. Socialinei globai vaikui teikti sudarytas ISGP, kuriame numatyta, 
kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, 
sveikatos priežiūros, ugdymo ir kitos), kurios vaikui bus 
teikiamos ar organizuojamos socialinės globos įstaigoje.  ISGP 
vaikui teikiant socialinę globą yra nuolat papildomas, jame 
atsispindi vaiko raidos, augimo ir vystymosi būklė. ISGP 
numatyta vaiko ateities perspektyva, planuojamos priemonės 
vaiko savarankiškam gyvenimui užtikrinti, skiepijant paties 
vaiko atsakomybę. Sudarant ISGP naudojamasi vertinant poreikį 
surinkta informacija apie vaiką, jo šeimą, informacija iš šeimos 
ar vaikų gydytojo apie vaiko sveikatos būklę, informacija iš 
ugdymo įstaigos, kurią vaikas lanko (ar lankė), ir kt. ISGP 
rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie 
buvo pokyčiai, koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni 
veiksmai, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, 
trumpas ISGP įgyvendinimo proceso aprašymas ir kita). ISGP 
yra kiekvieno vaiko byloje.   

 

ISGP sudaromas atsižvelgiant į pateiktas 
rekomendacijas bei įvertinus vaiko poreikius 
segamas kiekvieno vaiko byloje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taip 

3.2. ISGP rengia socialinę globą teikiantys specialistai, dalyvaujant  
savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) 
atstovams, socialiniams darbuotojams, kurie savivaldybės 
institucijos nustatyta tvarka paskirti vertinti vaikų (šeimų) 
socialinių paslaugų poreikį, socialiniams darbuotojams, kurie 
teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms (toliau – 
savivaldybės socialiniai darbuotojai), kitiems reikalingiems 
specialistams. Sudarant ISGP  dalyvauja vaiko pasirinktas „savas 

ISGP sudaromas socialinės globos skyriaus 
specialistų, dalyvaujant vaiko atstovui. 
Įstaigos klientai yra negalią turintys vaikai, kurie 
gyvena biologinėse šeimose. Šios šeimos nėra 
įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, todėl 
sudarant ISGP  kitų įstaigų specialistai (VTAS, 
savivaldybių socialiniai darbuotojai, ugdymo 
įstaigų specialistai) nedalyvauja. 

Taip 
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asmuo“, ugdymo įstaigos, kurią vaikas lanko (ar lankė), atstovai, 
pats vaikas, pagal savo amžių ir brandą gebantis išreikšti savo 
nuomonę, esant galimybei – vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas) ir 
kiti vaiko gerove suinteresuoti artimieji. ISGP yra derinamas su 
VTAS sudaromu (sudarytu) vaiko laikinosios globos (rūpybos) 
planu. ISGP likusiam be tėvų globos vaikui ir vaikui su negalia 
sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo socialinės globos 
teikimo pradžios. Vaiko byloje užfiksuota ISGP rengimo eiga, 
šiame procese dalyvavę asmenys.  

 
3.3. Vaikui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos 

priemonės, užtikrinančios vaiko specialiųjų poreikių tenkinimą. 
ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios 
vaiko specialiųjų poreikių tenkinimą. 

Taip 

4. Vaikui teikiamų paslaugų 
efektyvumas užtikrinamas 
periodiškai peržiūrint ir 
patikslinant ISGP 

4.1. Užtikrinta, kad ne rečiau kaip kas pusę metų, o atsiradus naujoms 
aplinkybėms, susijusioms su vaiko sveikatos būkle, jo branda ar 
poreikiais, nedelsiant po šių aplinkybių atsiradimo, socialinės 
globos  įstaigos iniciatyva ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas.  

 

ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas kas puse 
metų, o atsiradus naujoms aplinkybėms, iškart po 
šių aplinkybių atsiradimo.   
 
 

Taip 

4.2. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikta socialinės globos 
teikimo laikotarpiu pasiektų ar nepasiektų rezultatų analizė, 
įvertintos aplinkybės, dėl kurių rezultatai nebuvo pasiekti, vaiko 
individualių paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos 
priemonės, susijusios su naujai atsiradusių poreikių tenkinimu ir 
aplinkybių, dėl kurių ankstesni planuoti rezultatai nebuvo 
pasiekti, panaikinimu. ISGP peržiūroje, be paties vaiko, 
dalyvauja ir kiti sudarant pirminį planą dalyvavę asmenys.  

 

Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikiami 
pasiekti rezultatai, pokyčiai, numatytos naujos 
priemonės.  
 
 
 
 

Taip 

4.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga nuolat palaiko ryšį su 
vaiko tėvais (globėju, rūpintoju), broliais, seserimis, o esant 
poreikiui – su kitais vaiko gerove suinteresuotais artimaisiais, 
pateikia informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą, jei tai 
neprieštarauja vaiko interesams, ir, bendradarbiaudami su VTAS 
ir savivaldybės socialiniais darbuotojais, kartu numato socialinės 
pagalbos šeimai priemones. Atsiradus vaiko sveikatos būklės ar 
kitiems vaiko asmenybės formavimosi pasikeitimams, su vaiko 
tėvais (globėju, rūpintoju) kuo skubiau susisiekiama.  Pokyčiai ir 
informacija, kad apie juos pranešta vaiko tėvams (globėjui, 
rūpintojui),  yra užfiksuoti ISGP ar kituose vaiko byloje 
pridedamuose dokumentuose   

 

Nuolat palaikomas ryšis su vaiko artimaisiais. 
Tėvai (globėjai) nuolat gauna informaciją apie 
vaiko dienotvarkę, savijautą, vykdomas užimtumo 
veiklas, individualius užsiėmimus su specialistais.  

Taip 

II sritis. Artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas   
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Atitiktis 
normoms: 
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5. Vaikui sukuriama ir užtikrinama 
jo poreikius atitinkanti sveika, 
saugi aplinka  

5.1. Vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę 
atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, 
būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, 
atsižvelgiant į vaiko pageidavimus.  

 

Dietinis, specialus maitinimas vaikams su negalia 
organizuojamas atsižvelgiant į individualius 
poreikius, mitybos įpročius, sveikatos būklę, 
gydytojų rekomendacijas. 
 

Taip 

5.2. Vaikas individualiai pagal socialinės globos įstaigos nustatytą 
tvarką aprūpinamas patalyne, rankšluosčiais, reikiamomis 
higienos priemonėmis ir kitais būtinais daiktais, atsižvelgiant į 
vaiko amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes.  

Kiekvienam vaikui individualiai pagal poreikį 
skiriamos asmens higienos priemonės, tačiau 
skyrimas nereglamentuotas atskira tvarka.  
 
Iš asmeninių priemonių vaikai atsiveža dantų 
šepetėlį, dantų pastą, rūbus ir sauskelnes. 
Vadovaujantis KVSP 03/6-4 „Skalbinių 
tvarkymas“ procedūros 5.21 punktu, skalbiniai, 
rankšluosčiai keičiami vieną kartą per savaitę, o 
sutepus vaikui krauju ar kitais kūno skysčiais – 
nedelsiant. 
 

Taip 

5.3. Socialinės globos įstaiga turi rašytines vidaus tvarkos taisykles, 
kuriose įvardijama, koks vaiko elgesys traktuojamas kaip 
saugus, koks – kaip žalingas ar netinkamas bei kokios specialios 
priemonės vaiko  netinkamo elgesio korekcijai gali būti 
taikomos. Vaikas, atsižvelgiant į amžių ir brandą, yra 
supažindintas su šiomis taisyklėmis, vaikas žino, koks jo elgesys 
traktuojamas kaip nesaugus bei galimos tokio elgesio pasekmės.  

 

Vaikas, atvykęs į socialinės globos skyrių, pagal 
jo galimybes yra supažindinamas su skyriaus 
vidaus tvarkos taisyklėmis. 
 

Taip 

5.4. Užtikrinta saugi ir stabili vaiko gyvenamoji aplinka, kuri fiziškai 
ir emociškai yra artima šeimos aplinkai: mokoma, ugdoma ir 
skatinama pasireikšti vaiko gebėjimams palaikyti nuoseklius, 
emociškai stabilius ryšius su šeima, kitais artimais žmonėmis, 
formuojami ilgalaikiai vaiko, jo draugų, teikiant socialinę globą 
dalyvaujančių asmenų santykiai, pagrįsti pagarba, meile ir 
tarpusavio supratimu.  

 

Socialinės globos skyriuje kuriama saugi ir stabili, 
fiziškai ir emociškai primenanti namų aplinką 
vaiko gyvenamoji aplinka. 
 

Taip 

5.5. Užtikrinta vaiko apsauga nuo smurto, išnaudojimo, 
diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl rasės, religijos, negalios, 
socialinės padėties, asmeninių savybių, gebėjimų ir kita. Siekiant 
užtikrinti vaiko saugumą, esant poreikiui, vaikui suteikiama 
visokeriopa specialistų pagalba (psichologo konsultacijos ir 
pan.). Socialinės globos įstaigoje įvykę neigiamo pobūdžio 
įvykiai, susiję su nelaimingais atsitikimais ar vaiko teisių 
pažeidimais ir  pan., yra registruojami Neigiamo pobūdžio įvykių 
ir jų pasekmių vaikui registravimo žurnale, analizuojamos juos 

Socialinės globos skyriuje yra vedamas Neigiamo 
pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui 
registravimo žurnalas. Apie kiekvieną neigiamo 
pobūdžio įvykį nedelsiant informuojami vaiko 
tėvai/globėjai. Vykdoma nelaimingų įvykių 
prevencija: analizuojamos juos sukėlusios 
priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų 
išvengti ateityje. 
 

Taip 
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taip/ne/iš dalies 

sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai, kaip jų išvengti 
ateityje. Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui 
registravimo žurnale yra žymos dėl informacijos apie įvykusius 
incidentus socialinės globos įstaigoje pateikimo VTAS ir 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Darbuotojai žino apie 
įvykusio neigiamo pobūdžio įvykio pasekmes vaikui ir taiko 
prevencines priemones, kad būtų išvengta panašių įvykių 
ateityje.   

 
5.6. Vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės 

globos namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai 
artimos aplinkos modelį – šeimynų (grupių) principu.  

 

Socialinės globos skyriuje gyvenamoji aplinka 
kuriama grupių principu. 
 
 

Taip 

5.7. Vaikų su negalia socialinės globos namų šeimynoje (grupėje) 
gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai su negalia. Vaikų su negalia 
socialinės globos namai siekia (turi parengtą ir su savininko 
teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintą priemonių 
planą), kad nuo 2016 metų šeimynoje (grupėje) gyventų ne 
daugiau kaip 6 vaikai. Vaikų su negalia socialinės globos 
namuose didesnės šeimynos (grupės) nuo 2016 metų galės būti 
formuojamos tik tais atvejais, kai broliai ir seserys bus 
apgyvendinami kartu, bet visais atvejais šeimynoje (grupėje) 
negalės gyventi daugiau kaip 8 vaikai. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 
124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: 
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
paslauga teikiama ne daugiau kaip 8 vaikai su 
negalia. 

Taip 

6. Vaikui užtikrinama aplinka, 
pagrįsta abipusiu vaiko ir 
socialinės globos įstaigos 
darbuotojų pasitikėjimu, pagarba 
ir meile 

6.1.   Vaikui sukurta stabili teigiama emocinė aplinka, kurioje jis 
jaučiasi pripažintas, mylimas, reikalingas, svarbus ir saugus, ir tai 
nepriklauso nuo jo emocinės, sveikatos būklės ar vystymosi 
sutrikimų.  

 

Vaikui užtikrinama saugi aplinka, pagrįsta 
abipusiu vaiko ir socialinės globos skyriaus 
darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir meile. 
 

Taip 

6.2. Palaikoma vaiko iniciatyva, noras aptarti iškilusias problemas 
kartu su socialinės globos įstaigos  darbuotojais, savivaldybės 
socialiniais darbuotojais, esant poreikiui – ir kitais specialistais, 
nuolat užtikrinamas vaiko žinojimas, kad jis bus suprastas ir 
neatstumtas. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys 
darbuotojai turi žinių, kaip identifikuoti vaiko netinkamo elgesio 
motyvus bei priežastis, ir kartu su vaiku aptaria tinkamiausius 
elgesio korekcijos būdus  

Vaikas su negalia turi galimybę aptarti jam 
iškilusias problemas su psichologu bei skyriaus 
darbuotojais. 
Skyriaus darbuotojai turi žinių ir nuolat kelia 
kvalifikaciją.  
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

7. Vaikui užtikrinama visavertės 
asmenybės vystymąsi 
motyvuojanti ir stimuliuojanti, 
vaiko interesų raišką bei vaiko 
tinkamą auklėjimą skatinanti 
aplinka  
 

7.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, padedama suvokti 
saviraiškos, atstovavimo ir dalyvavimo principus, atsižvelgiant į 
jo individualius poreikius ir interesus. Vaikas pagal savo amžių 
ir brandą dalyvauja priimant sprendimus dėl socialinės globos 
įstaigos veiklos, dalyvauja visuomeninėje veikloje, 
bendruomenės gyvenime. Socialinės globos įstaigos  personalas, 
atsižvelgdamas į vaiko amžių ir brandą, patiki vaikui įvairias 
užduotis (darbus), už kurias jis yra atsakingas. Atsižvelgiant į 
vaiko amžių ir brandą, yra ugdoma vaiko atsakomybė.   

Atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, skatinama 
saviraiška, dalyvavimas veiklose, išklausoma 
nuomonė, jeigu vaikas geba ją išsakyti 
 
 
 
 
 

Taip 

7.2. Vaikas turi teisę praktikuoti valstybės pripažintą tradicinę religiją 
pagal savo, tėvų (globėjo, rūpintojo) įsitikinimus, jei tai 
neprieštarauja vaiko interesams. Socialinės globos įstaiga sudaro 
tam sąlygas ir skiria dėmesį vaikų sielovadai, su tuo susijusios 
priemonės numatytos vaiko ISGP ar kituose vaiko byloje 
pridedamuose dokumentuose. 

Socialinės globos skyriuje, vaikui ar jo tėvams 
(globėjams) pageidaujant, organizuojamos 
sielovados paslaugos.  
 
 

Taip 

7.3. Atsižvelgiant į individualius vaiko sugebėjimus, elgesio 
ypatumus, emocinę būklę, sudaryta vaiko, kaip visavertės 
asmenybės, vystymuisi palanki, padrąsinanti aplinka. 
Darbuotojams, atsakingiems už vaiko ugdymą, sudarytos 
galimybės įgyti naujų ir gilinti turimas žinias vaiko asmenybės 
vystymosi bei jo interesų raiškos klausimais. Darbuotojai šias 
žinias taiko praktikoje. 

 

Socialinės globos skyriuje ypatingas dėmesys 
skiriamas neįgalaus vaiko individualiems 
poreikiams, užtikrinamas jų tenkinimas, sudaryta 
vaiko vystymuisi palanki ir padrąsinanti aplinka. 
Neįgalaus vaiko ugdymas teikiamas vaiko 
lankomoje ugdymo įstaigoje. Esant reikalui įstaiga 
užtikrina neįgalaus vaiko nuvykimą į ugdymo 
įstaigą. 
 

Taip 

7.4. Vaikui užtikrinta pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka, 
kurioje lavinami jo gebėjimai, stiprinama motyvacija pačiam 
spręsti savo problemas. Tam užtikrinti socialinės globos įstaigoje 
taikomos vaiko teisių nepažeidžiančios drausminančios specialios 
priemonės vaiko netinkamo elgesio korekcijai (pvz., įvairūs 
draudimai tam tikrą laiką užsiimti mėgstama veikla), kitos 
atsakomybę skatinančios priemonės, kurios numatytos socialinės 
globos įstaigos rašytinėse vidaus tvarkos taisyklėse socialinės 
globos įstaigoje gyvenantiems vaikams. Socialinės globos  
įstaigoje  su vaikais dirbantys darbuotojai gerbia vaiko teises ir 
turi žinių, kaip užtikrinti geriausią vaiko interesą. 

 

Neįgalaus vaiko netinkamas elgesys ir 
atsakomybę skatinančios priemonės apibrėžtos 
socialinės globos skyriaus vidaus tvarkos vaikams 
taisyklėse. 
  
 

Taip 

III sritis. Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas, vaiko įgalinimas   

8. Vaiko fizinę ir psichinę 
sveikatą užtikrina tinkamai ir 

8.1. Ne rečiau kaip kartą per metus teisės aktų nustatyta tvarka 
profilaktiškai tikrinama vaiko sveikata ir tai yra užfiksuota ISGP 
ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.  

Vaiko sveikatos tikrinimu rūpinasi vaiko tėvai 
(globėjai). Vaiko byloje segamas gydytojo 
išduotas išrašas iš medicininių dokumentų 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

laiku organizuojamos sveikatos 
priežiūros paslaugos  

 (F027/a), fiksuojama informacija vaiko slaugos 
istorijoje 

8.2. Vaikui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas ir 
nuolatinis jo sveikatos būklės stebėjimas. Sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo funkcijos yra priskirtos konkrečiam 
darbuotojui (darbuotojams). Tai nustatyta pareigybių 
aprašymuose, darbuotojai apie tai yra informuoti. 

 

Globos skyriuje sveikatos organizavimo funkcijos 
yra priskirtos vyriausiajam socialiniam 
darbuotojui, vaiko sveikatos būklę stebi 
bendrosios praktikos slaugytojas. 
 
 
 
 

Taip 

8.3. Socialinės globos įstaigos darbuotojai turi žinių apie pirmosios 
medicinos pagalbos suteikimą. Šios žinios patvirtintos 
atitinkamais pažymėjimais ir yra periodiškai atnaujinamos 

 

Įstaigos darbuotojai yra atestuoti pagal 
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 
programą. Žinios atnaujinamos kas 5-eri metai. 
 

Taip 

8.4. Slaugomam vaikui užtikrinta kokybiška nuolatinė priežiūra ir 
globa. Vaikų su negalia socialinės globos namai yra apsirūpinę 
ar planuoja apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis, 
padedančiomis darbuotojams saugiai ir kokybiškai atlikti 
kasdienines funkcijas (priemonės vaikui pakelti, perkelti, 
maudyti, transportuoti (vaikų su negalia socialinės globos namų 
viduje), maitinti ir kt.). 

 

Socialinės globos įstaigoje yra visos reikiamos 
priemonės darbuotojams atlikti kasdienes 
funkcijas, užtikrinant kokybišką nuolatinę 
priežiūrą, slaugą ir globą. 
 
Siekiant gerinti aplinką neįgaliems vaikams 
ruošiamas neįgaliųjų lifto įrengimas. 
 
 

Taip 

8.5. Slaugomas vaikas yra aprūpintas reikalingomis slaugos 
priemonėmis (sauskelnės, paklodės, čiužiniai pragulų 
profilaktikai, čiužiniai nuo pragulų ir kt.) ir teisės aktų nustatyta 
tvarka aprūpinamas reikalingomis vaikui skirtomis techninės 
pagalbos priemonėmis ( pritaikytos lovos, vežimėliai ir kt.) 

Įstaiga slaugomą vaiką aprūpina reikalingomis 
slaugos (sauskelnės, paklodės, geliniai žiedai 
pragulų profilaktikai ir kt.), asmens higienos, 
techninės pagalbos priemonėmis pasirūpina tėvai 
(globėjai).  

Taip 

9. Vaikui sukuriama palanki 
ugdymosi aplinka 

9.1. Vaikui garantuotos sąlygos ugdytis, atsižvelgiant į jo norus, 
gebėjimus, poreikius, gabumus ir talentus, sudarytos galimybės 
žaisti, sportuoti ir bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus 
saviraiškos poreikius. Vaikas turi ir naudojasi žaislais, sportiniu 
inventoriumi, lavinamosiomis priemonėmis, atitinkančiomis jo 
amžių ir brandą ir pagamintomis iš nekenksmingų vaiko sveikatai 
medžiagų. 

 

Skyriuje dirbantys specialistai užtikrina galimybę 
vaikui su negalia ugdytis pagal individualius 
poreikius, lankytis įvairiose užimtumo veiklose, 
gauti reikalingų specialistų paslaugas 
(kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologas, 
logopedas). 
 

Taip 

9.2. Užtikrinta, kad ypatingi vaiko gebėjimai ir gabumai yra pastebimi 
ir sudarytos sąlygos šiems gebėjimams bei gabumams realizuoti. 
Vaikai pagal galimybes lanko būrelius, sporto, muzikos ir kitas 
vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas.   

 

Vaiko gebėjimai ir gabumai yra pastebimi ir 
sudarytos sąlygos šiems gebėjimams realizuotis. 
 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

9.3. Vaikui sudarytos sąlygos skaityti knygas, saugiai naudotis 
informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymuisi 
reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis vaiko brandą, 
įgūdžius ir interesus. Esant poreikiui, vaikui taikomos 
alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio 
raštas ir kita). 

 

Globos skyriuje pagal vaiko brandą, įgūdžius ir 
interesus yra sudarytos sąlygos skaityti knygas, 
saugiai naudotis informacinėmis technologijos 
priemonėmis, taikomos alternatyvios 
komunikacijos priemonės. 
 

Taip 

9.4. Vaikui siūlomos ir taikomos ugdymo (-osi), socializacijos ir 
užimtumo programos, atitinkančios jo amžių, brandą, ugdymosi 
poreikius bei interesus. Darbuotojai ir vaikas pagal savo amžių ir 
brandą gali apibūdinti dalyvavimo programoje poveikį 

 

Globos skyriuje yra sudarytos galimybės 
pasirinkti užimtumo programas, atitinkančias 
vaiko su negalia ugdymosi bei laisvalaikio 
užimtumo  poreikius. 

Taip 

10. Siekiama vaiką įgalinti ir jam 
padedama įgyti socialinių ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
 

10.1. Ugdoma vaiko savikontrolė, emocijų, jausmų ir elgesio raiška, 
formuojamas pareigų ir atsakomybės supratimas, skiepijama 
atsakomybė už savo veiksmus. Darbuotojai gali įvardyti taikomus 
metodus ir priemones, jų poveikį, rezultatus. 

 

Darbuotojai taiko metodus ir priemones vaiko 
savikontrolės, emocijų, jausmų ir elgesio raiškos 
ugdymui. Priemonės ir rezultatai fiksuojami 
dokumentacijoje. 
 
 

Taip 

10.2. Skatinami pozityvūs vaiko santykiai su kitais vaikais, socialinės 
globos įstaigos darbuotojais, tėvais (globėju, rūpintoju), 
sukuriant jaukią ir malonią, stresinių situacijų nesukeliančią 
aplinką.  

 

Propaguojami pozityvūs tarpusavio santykiai, 
kuriama jauki, darni aplinka.  
 

Taip 

10.3. Ugdomi visuomenei priimtino elgesio ir savarankiškumo 
įgūdžiai, kurie vaikui reikalingi, kai jis yra už socialinės globos 
įstaigos ribų.  

 

Organizuojamos išvykos už globos įstaigos ribų, 
siekiant ugdyti vaiko visuomenei priimtino elgesio 
ir savarankiškumo įgūdžius. 
 

Taip 

10.4. Užtikrintas vaiko estetinis lavinimas, mokoma etiketo. Vaikas  
pagal savo amžių, lytį ir brandą turi žinių šiais klausimais.  

 

Globos skyriuje vaikai mokomi etiketo, lavinamas 
estetinis suvokimas. 

Taip 

10.5. Darbuotojai, atsakingi už vaiko ugdymą, įgyja naujų ir nuolat 
gilina turimas vaiko savikontrolės, valios, jausmų ugdymo, 
pozityvių santykių svarbos, etikos normų atskirais vaiko amžiaus 
tarpsniais žinias bei įgūdžius.   

 

Darbuotojai nuolat gilina turimas ir įgyja naujas 
žinias susiėjusias su vaiko ugdymu. 
 
 

Taip 

10.6. Vaikui pagal jo amžių, brandą, sveikatos būklę bei 
specialiuosius poreikius užtikrintas asmens higienos įgūdžių ir 
savitvarkos gebėjimų lavinimas.  

Nuolat lavinamas vaiko savarankiškumas asmens 
higienos ir savitvarkos klausimais. 
 

Taip 

10.7. Esant poreikiui, vaikui užtikrinama pagalba atliekant buities 
darbus, ugdant savitvarkos gebėjimus. Vaikas su negalia yra 

Vaikas  specialiomis priemonėmis ir darbuotojų 
pagalba lavina savitvarkos gebėjimus, darbinius ir 
socialinius įgūdžius. 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

aprūpintas  priemonėmis, padedančiomis lavinti ir palaikyti vaiko 
dėl sveikatos būklės prarastus ar neįgytus  socialinius įgūdžius.  

 

 

V sritis. Aplinka ir būstas   

11. Vaikui garantuojama saugi bei 
jo poreikiams tenkinti tinkama 
socialinės globos teikimo vieta 
ir aplinka 
 

11.1. Socialinės globos įstaiga yra nesunkiai pasiekiama visuomeniniu 
transportu, vaikui sudarytos galimybės dalyvauti bendruomenės 
gyvenime bei skatinama jo socialinė integracija į bendruomenę.  

 

 Įstaiga pasiekiama visuomeniniu transportu. 
Vaikams organizuojamos ekskursijos, išvykos 
prie jūros. 
 
 
 

Taip 

11.2. Vaikui užtikrinta, kad vaikų socialinės globos namų, vaikų su 
negalia socialinės globos namų teritorijos, bendro naudojimo 
patalpų bei gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas 
atitinka socialinės globos namų vaikams paskirtį, šio tipo 
statiniams galiojančias statybos projektavimo normas. 
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio 
gyvenimo namų teritorija, bendro naudojimo ir gyvenamosios 
patalpos atitinka sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės 
saugos normas ir reikalavimus bei tenkina vaikų poreikius. 

 

Patalpos atitinka higienos normų, priešgaisrinės 
saugos ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, tenkina vaikų poreikius. 
 
 
 
 

Taip 

11.3. Vaikui užtikrinama saugi aplinka. Socialinės globos įstaigos 
gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose yra įrengta gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistema.  

 

Gyvenamosiose ir bendrose patalpose įrengta 
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.  
 

Taip 

11.4. Vaikui užtikrinama nuo pašalinių asmenų, galinčių daryti vaikui 
žalą, apsaugota socialinės globos įstaigos  teritorija. 

 

Socialinės globos įstaigos teritorija apribota tvora. 
 

Taip 

11.5. Vaikas saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis, 
esančiomis vaikų socialinės globos namų, vaikų su negalia 
socialinės globos namų teritorijoje arba šalia jų. Vaikų 
socialinės globos namų teritorijoje, vaikų su negalia socialinės 
globos namų  teritorijoje yra pakankamai erdvės žaidimams, 
sportui ir kitiems vaiko amžių ir brandą atitinkantiems 
laisvalaikio užsiėmimams. Bendruomeniniuose vaikų globos 
namuose ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namuose 
gyvenantys vaikai naudojasi saugiomis bendruomenės 
rekreacijos zonomis, žaidimų, sporto aikštelėmis ir pan. 

 

Globos įstaigos teritorija yra pritaikyta vaikui su 
negalia. 
 
 
 
 
 
 

Taip 

11.6. Socialinės globos įstaiga, teikianti socialinę globą vaikams, turi 
užtikrinti, kad socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui, 
socialinės rizikos vaikui ir vaikui su negalia bus teikiama 

Vaikams su negalia paslaugos teikiamos atskirose 
patalpose. 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

patalpose, atskirtose nuo patalpų, kuriose teikiamos socialinės 
paslaugos socialinės rizikos  suaugusiems asmenims.  

 

 
 

11.7. Specialiųjų poreikių turinčiam vaikui yra pritaikyta socialinės 
globos įstaigos teritorija ir socialinės globos įstaigos patalpos, 
esant poreikiui, užtikrinamos specialaus transporto paslaugos 

Socialinės globos skyriaus patalpos pritaikytos 
vaikams su negalia, yra galimybė laisvai judėti 
įstaigos patalpose ir teritorijoje. 
Kieme pakeistos trinkelės siekiant pagerinti 
įstaigos teritorijos pritaikymą neįgaliems vaikams. 
Esant poreikiui, užtikrinamos specialiojo 
transporto paslaugos. 
 

Taip 

12. Vaikas naudojasi patogiomis, 
jaukiomis ir privatumą 
garantuojančiomis patalpomis 

12.1. Vaikui garantuotas socialinės globos įstaigos patalpų 
išplanavimas ir įrengimas, atitinkantis teisės aktų nustatytus 
higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas vaikui gyventi, 
ugdytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti kitus vaiko poreikius. Šių 
socialinės globos įstaigų patalpos individualiai vaiko veiklai, 
grupinei veiklai, miegui, rekreacijai ir kt. atitinka sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. 
Patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. 
Vaiko gyvenamosios patalpos yra artimos šeimos namų aplinkai. 

Socialinės globos įstaigos patalpos atitinka 
sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos 
normų reikalavimus. 
 
 
 
 
 

Taip 

12.2. Vaikų socialinės globos namai, vaikų su negalia socialinės globos 
namai, teikiantys ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, turi 
turėti leidimą-higienos pasą, išduotą  Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.  

 

Globos skyrius turi leidimą-higienos pasą.  
 
 
 

Taip 

12.3. Vaikas socialinės globos įstaigoje gyvena šiltose, gerai 
vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose 
sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų 
reikalavimus. 

 

Gyvenamos patalpos šiltos, dažnai vėdinamos.  
 
 
 

Taip 

12.4. Vaikas aprūpintas reikalingais tinkamos ir saugios fizinės būklės 
baldais ir inventoriumi (lova, stalas, kėdė, spinta, spintelė 
asmeniniams daiktams), atsižvelgiant į jo amžių ir poreikius. 
Vaiko gyvenamosiose patalpose baldų konstrukcija ir formos yra 
nekeliančios  pavojaus vaiko sveikatai bei saugumui. Baldai 
pagaminti iš saugių, vaiko sveikatai nekenksmingų medžiagų. 
Įrengiant kambarį, apstatant baldus ir kt. pagal galimybes 
atsižvelgiama į vaiko pageidavimus.  

Socialinės globos skyriaus baldai ir inventorius 
tinkami ir saugūs. Baldų konstrukcijos ir formos 
yra nekeliančios pavojaus vaiko sveikatai bei 
saugumui. 
 
 

Taip 

12.5. Vaikas apgyvendintas kambaryje, atsižvelgiant į jo poreikius, 
interesus ir jų suderinamumą su kitų vaikų interesais.  Vaikų 
socialinės globos įstaigoje  nuo 2016 metų viename kambaryje 

Atsižvelgiant į vaiko poreikius, interesus, 
sveikatos būklę, kambaryje apgyvendinama nuo 1 
iki 4 vaikų. 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

gyvena ne daugiau kaip 2 vaikai (išskyrus atvejus, kai 
apgyvendinami slaugomi vaikai ar kūdikiai). 

 

Vaikų apgyvendinimas kambariuose atitinka 
Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų 
socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“. 

12.6. Vaikas socialinės globos įstaigoje naudojasi privatumą 
užtikrinančiomis patalpomis, sudarančiomis galimybes 
pasikviesti tėvus (globėjus, rūpintojus), artimuosius giminaičius 
ar draugus, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.  

 

Yra  sudaroma galimybė naudotis privatumą 
užtikrinančiomis patalpomis. 
 
 

Taip 

12.7. Esant būtinybei, privatumą garantuojančios patalpos vaikui 
sukuriamos jo gyvenamajame kambaryje, sudarant privačią 
erdvę, atskirtą širma. Vaikų miegamuosiuose kambariuose ant 
langų yra pakabintos užuolaidos, roletai ir pan. 

 

Miegamuosiuose kambariuose ant langų pakabinti 
roletai. Vaikui ar jo artimiesiems pageidaujant 
gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė 
atskirta širma.  
 

Taip 

12.8. Vaikas pagal savo amžių ir brandą savo gyvenamajame kambaryje 
turi asmeninių daiktų. Socialinės globos įstaiga siekia, kad vaikas 
būtų patenkintas savo gyvenamųjų patalpų apstatymu, 
sutvarkymu. Vaikas  turi galimybę laikyti asmeninius daiktus 
(žaislus, nuotraukas, knygas ir pan.)  

Sudarytos sąlygos vaikams turėti, laikyti ir 
naudotis asmeniniais daiktais. 

Taip 

13. Vaikas naudojasi jo poreikius 
atitinkančiomis bei privatumą 
garantuojančiomis asmens 
higienos patalpomis 

13.1. Užtikrinta, kad vaikas pagal savo amžių, brandą ir lytį naudojasi 
reikalingomis jam asmens higienos patalpomis, kurios aprūpintos 
būtinomis higienos priemonėmis. Vaikas žino savo daiktų vietą 
asmens higienos patalpose (atskira kabykla rankšluosčiui, vieta 
muilui, dantų šepetėliui ir pan.). Asmeninės higienos patalpos turi 
vidinius užraktus. Vaikų socialinės globos namai, vaikų su 
negalia socialinės globos namai kiekvienai šeimynos principu 
apgyvendintai vaikų šeimynai (grupei) užtikrina naudojimąsi 
atskiromis higienos patalpomis (tualetais ir dušu ar vonia).   

 

Kiekvienas vaikas su negalia naudojasi tik jam 
skirtomis higienos priemonėmis ir tik jų grupei 
priklausančiomis atskiromis higienos patalpomis, 
kurios turi įrengtus vidinius užraktus. 
 
 
 

 

Taip 

13.2. Socialinės globos įstaigų vonių (dušų), tualetų įrengimas ir 
aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos 
ministro nustatytus higienos normų reikalavimus.  

 

Higienos patalpos atitinka sveikatos apsaugos 
ministro nustatytus higienos normų reikalavimus. 

Taip 

VI sritis. Personalas   

14. Vaikams socialinę globą 
teikiančio personalo skaičius ir 
struktūra yra suformuota 
atsižvelgiant į vaikų skaičių, jų 
negalią, socialinę riziką 

14.1. Personalo skaičiaus ir globojamų vaikų skaičiaus santykis 
garantuoja tinkamą socialinės globos įstaigos veiklos 
organizavimą. Socialinės globos įstaigoje yra personalo 
pareigybių aprašymai, apibūdinantys konkrečias kiekvieno 
socialinės globos įstaigos darbuotojo funkcijas.  

 

Personalo ir globojamų vaikų skaičiaus santykis 
garantuoja tinkamą socialinės globos skyriaus 
veiklos organizavimą.  Globos skyrius veikla 
organizuojama pagal globos namų valdymo 
struktūrą, personalo veikla apibrėžta pareigybių 
aprašymais. 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

 
14.2. ISGP yra įgyvendinamas užtikrinant tinkamą personalo skaičių 

pagal teisės aktų reikalavimus atskiroms paslaugų gavėjų 
grupėms. Socialinę globą užtikrinančio personalo pareigybių 
skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja socialinės apsaugos 
ir darbo ministro patvirtinti Socialinę globą teikiančių darbuotojų 
darbo laiko sąnaudų normatyvai.  

 

Socialinę globą teikiančio personalo skaičius 
atitinka socialinę globą teikiančių darbuotojų 
darbo laiko sąnaudų normatyvus, patvirtintus 
socialinės apsaugos ir darbo ministro.  
 
 

Taip 

14.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaigoje vaikui visą parą bus 
teikiama kokybiška socialinė globa, numatant teisės aktų 
reglamentuotą personalo ir globojamų vaikų skaičiaus santykį 
dieną ir naktį. Socialinės globos įstaigoje nakties metu 
kiekvienoje šeimynoje (grupėje) yra bent po vieną darbuotoją 
(derinant šių darbuotojų darbo laiką pagal slankųjį grafiką dienos 
ir nakties metu) 

Personalo ir socialinę globą gaunančių vaikų 
santykį dieną ir naktį atitinka socialinę globą 
teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų 
normatyvus, patvirtintus socialinės apsaugos ir 
darbo ministro. Globos namuose sudaromas visą 
parą dirbančių darbuotojų slankusis darbo grafikas 
(derinant darbą dienos ir nakties metu). 

Taip 

15. Vaiko poreikių tenkinimą 
užtikrina kvalifikuota 
specialistų komanda, kurioje 
dirba tinkamas asmenines 
savybes dirbti su vaikais 
turintis personalas  

15.1. Socialinės globos įstaigos vadovo tinkamumas eiti pareigas 
vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka, jis turi aukštąjį 
išsilavinimą (nuo 2015 metų) ir pedagogikos, psichologijos, 
slaugos bei socialinio darbo žinių. 

 

Įstaigos vadovas turi atitinkamą išsilavinimą ir 
kompetencijas. 
 
 
 
 

Taip 

15.2. Socialinės globos įstaigoje  dirba personalas, turintis teisės 
aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs 
mokymus, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs licencijas, atestacijos 
pažymėjimus.   

 

Personalas turi nustatytą reikiamą išsilavinimą, 
licencijas veiklai vykdyti. 
 
 

Taip 

15.3. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad personalas 
savo darbe vadovaujasi žmogiškosios etikos normomis ir 
atitinkamų profesijų etikos kodeksais. Vaikas yra patenkintas ir 
gerai atsiliepia apie darbuotojų žmogiškąsias savybes.   

 

Personalas darbe vadovaujasi žmogiškos ir 
profesinės etikos reikalavimams. 
 
 
 

Taip 

15.4. Socialinės globos įstaigoje yra socialinės globos įstaigos 
administracijos patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinės 
globos įstaigą tvarkos aprašas bei teisės aktų nustatyta tvarka kiti 
savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai (jei 
įstaigoje dirba savanoriai). Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) 
užtikrinta, kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. 
Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos 
įstaigos specialistų ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos  
dokumentuose.  

 

Savanorių priėmimą ir veiklą reglamentuoja 
įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas 
Savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos 
aprašas. 
 
 
 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

15.5. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad, priimdama 
darbuotojus ar telkdama į pagalbą savanorius, socialinės globos 
įstaigos administracija įsitikina jų tinkamumu dirbti su vaikais 
(pvz., darbuotojams keliami reikalavimai yra apibrėžti socialinės 
globos įstaigoje  patvirtintose darbuotojų elgesio taisyklėse ar 
elgesio kodekse). Socialinės globos įstaigoje yra raštiški 
savanorių įsipareigojimai dėl tinkamo elgesio su vaikais ir 
duomenų apie vaikus konfidencialumo laikymosi.   

Su savanoriais sudaromos sutartys, veiklos planai, 
kuriuose įsipareigojama tinkamai elgtis su vaikais 
ir laikytis konfidencialumo. 
 
 
 
 

Taip 

15.6. Vaiko problemoms kompleksiškai spręsti socialinės globos 
įstaigoje  užtikrintas komandinis personalo darbas. Vaikas ir tėvai 
(globėjas, rūpintojas) žino, kad socialinės globos įstaiga 
bendradarbiauja su VTAS, švietimo, sveikatos priežiūros, 
teisėsaugos, įdarbinimo ir kitomis institucijomis. Socialinės 
globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai turi žinių apie 
komandinio darbo organizavimą ir nuolat jas gilina, gali 
apibūdinti įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip 
pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus 
priimant sprendimus, susijusius su vaiko geriausio intereso 
tenkinimu.  

 

Skyriaus veikla vykdoma komandinio darbo 
principu. Skyriaus specialistai kelia kvalifikacija 
ir gilina žinias mokymuose, seminaruose, 
konferencijose ir pan. 
 
 
 
 
 

Taip 

15.7. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinti profesionalūs 
personalo veiksmai, taip pat užtikrinta, kad tais atvejais, kai 
vaiko veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, jo saugumo 
interesais naudojamos priemonės nepažeidžia vaiko teisių ir jo 
teisėtų interesų. Personalui sudarytos galimybės įgyti ir gilinti 
psichologines žinias, kaip elgtis su vaiku nelaimingų įvykių, 
krizių bei panašiais atvejais ir po jų.  

Skyriaus specialistai kelia kvalifikacija ir gilina 
žinias mokymuose, seminaruose konferencijose ir 
pan. 
 
 
 

Taip 

15.8. Personalo ir vaiko, tėvų (globėjo, rūpintojo) santykiai grindžiami 
abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. 
Vaiko ir personalo tarpusavio bendravimas rodo pagarbius ir 
šiltus santykius. 

Personalo ir vaiko tėvų (globėjų) santykiai 
grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio 
supratimo ir susitarimo principais. 
 

Taip 

15.9. Socialinės globos įstaiga garantuoja, kad personalas užtikrins 
informacijos apie vaiką, jo tėvus, globėją (rūpintoją) ar 
artimuosius giminaičius konfidencialumą.  

 

Darbuotojai susipažinę su darbo ir vidaus tvarkos 
taisyklėmis, įsipareigoję laikytis konfidencialumo. 
 

Taip 

15.10. Socialinės globos įstaigos administracija užtikrina priemonių, 
susijusių su saugių ir sveikų darbo sąlygų personalui sudarymu, 
taikymą  ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos 
dokumentuose 

2019 m. atliktas profesinės rizikos vertinimas. 
Išvada: darbo sąlygos atitinka darbo saugos ir 
sveikatos reikalavimus. 
 

Taip 
 
 
 
 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

VII sritis. Valdymas ir administravimas   

16. Socialinės globos įstaiga  turi 
visus reikalingus ir teisės aktų 
nustatytus dokumentus 
 

16.1. Socialinės globos įstaiga  yra įregistruota Juridinių asmenų 
registre  ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą 
reglamentuojančius dokumentus:  

- visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą 
(išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su 
negalia grupinio gyvenimo namus); 
- socialinės globos įstaigos veiklos nuostatus (įstatus); 
- metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;  
- teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as); 
- patvirtintą socialinės globos įstaigos etatų sąrašą; 
- metinę ataskaitą;  
- vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias 
darbuotojų teises ir pareigas);  
- vidaus tvarkos taisykles socialinės globos įstaigoje 
gyvenantiems vaikams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, 
pareigos ir pan.); 
- personalo pareigybių aprašus; 
- darbuotojų  atestacijos  ir kvalifikacijos tobulinimo planus; 
- vaikų asmeninių pinigų ir turto apskaitos tvarkos aprašą; 
 
 
 
- maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų, 
vaikui laikinai išvykstant, skyrimo tvarkos aprašą;  
- vaikų bylas (vaiko byla gali būti išskirstoma į atskiras bylas 
(pvz., socialinio darbo, vaiko sveikatos priežiūros), tokiu atveju 
byla turi turėti  apyrašą, kuriame nurodoma, kas yra atsakingas 
už atskirų dalių tvarkymą);   
- ISGP (gali būti bendroje byloje arba atskira bylos dalis) ir kitus 
su vaiko socialinės globos skyrimu, teikimu, poreikio 
socialinėms paslaugoms vertinimu  ir globos (rūpybos) 
nustatymu susijusius  dokumentus (ar jų kopijas);  
- skundų ir prašymų registracijos žurnalą; 
 
- neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registracijos 
žurnalą;  
- socialinės globos atitikties socialinės globos normoms 
vertinimo (įsivertinimo) išvadas; 

 

 

 

- Turi; 
 
 

- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 

 
- Turi; 

 
 

- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 
- Turi; 

 

- Turi; 
 

 

- Turi; 

 

 

- Turi; 
- Turi; 

 
 

 
- Turi; 

 
- Turi; 

 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

- socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintus 
savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius 
dokumentus;  
- socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus 
bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia 
grupinio gyvenimo namus);  
 
 
- licenciją  teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų 
nustatytas licencijas bei leidimus;  
- slaugos, reabilitacijos paslaugų (kineziterapijos, masažo ir 
pan.) licencijas, jei vaikams ir kūdikiams yra teikiamos šios 
paslaugos;  
- kitus reikalingus dokumentus. 

 

- Turi; 
 
 

- Neturi. Paslaugos gavėjai – vaikai su 
sunkia negalia. Vyksta klientų kaita, 
todėl šiuo metu steigti tarybą – 
netikslinga. 
 

- Turi; 
 

- Turi; 
 

- Turi. 

 

16.2. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrintas tvarkingas su 
vaiku susijusios informacijos ir dokumentų kaupimas vaiko 
byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumas. 
Socialinės globos įstaigoje tiesiogiai su vaikais dirbantys 
darbuotojai informacijos konfidencialumo užtikrinimą yra 
patvirtinę raštiškais pasižadėjimais. 

Informacija kaupiama tvarkingai Darbuotojai 
susipažinę su darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, 
įsipareigoję pasirašytinai laikytis 
konfidencialumo. 

Taip 

16.3. Vaiko byloje esanti informacija laikoma saugiai, bylos 
dokumentuose esantys įrašai yra profesionalūs, diskretiški, 
nepažeidžia vaiko teisių. 

Informacija laikoma saugiai, vaikams 
nepasiekiamoje vietoje, stalčiai rakinami, įrašai – 
tinkami. 

Taip 

17. Socialinės globos įstaigoje  
palaikoma ir skatinama 
personalo nuolatinio profesinio 
tobulėjimo ir paslaugų kokybės 
siekimo aplinka 

17.1. Personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir 
galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją. Vaikui, jo tėvams, 
globėjui (rūpintojui) užtikrinta, kad vaikui paslaugas teikiantis 
personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų 
žinių, reikalingų darbe. Socialinės globos įstaigoje yra sudaromi 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planai. 

Palankiai atsižvelgiama į darbuotojų 
pageidavimus kvalifikacijos kėlimo klausimais, 
skatinama kelti kvalifikaciją, apmokamos 
išlaidos. Yra sudaryti kvalifikacijos kėlimo 
planai. 
 
 
 
 
 

Taip 

17.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų 
žinių, reikalingų darbe. Socialinę globą teikiantiesiems, sveikatos 
priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė 
tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus 
kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga 
socialinių darbuotojų padėjėjams, neturintiems socialinio darbo ar 

Socialinę globą teikiantis personalas savo 
kvalifikaciją tobulina pagal teisės aktuose 
įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. 
Užtikrinama galimybė dalyvauti įvairaus tipo 
mokymuose. 
 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

jam prilygstančio išsilavinimo, užtikrina galimybę dalyvauti 
įžanginiuose mokymuose. 

 
 
 

17.3. Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos 
darbe klausimais. Socialinės globos įstaiga yra sudariusi 
sveikas ir saugias darbo sąlygas bei aprūpinusi personalą 
būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms teikti 
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. 

 

Visi darbuotojai periodiškai mokosi saugos ir 
sveikatos darbe žinių, yra aprūpinti specialiais  
drabužiais ir priemonėmis, reikalingomis 
paslaugoms teikti. 
 
 

Taip 

17.4. Socialinės globos įstaiga sudaro galimybę socialinės globos 
įstaigoje socialinę globą teikiantiems darbuotojams įgyti naujų ir 
gilinti turimas žinias, kaip dirbti su vaiku (šeima) kriziniais 
atvejais – kai vaikas susiduria su prievarta, agresija, smurtu ir 
pan.  

 

Yra sudaryti kvalifikacijos kėlimo planai 
aktualiais įstaigai klausimais. 
 
 

Taip 

17.5. Skatinamos socialinės globos įstaigoje socialinę globą teikiančių 
darbuotojų iniciatyvos tobulinti komandinį darbą, ieškant 
efektyvių pagalbos būdų ir formų vaiko problemoms spręsti.  

 

Darbuotojų iniciatyva skatinama organizuojant 
konferencijas, seminarus, dalinantis gerąją 
patirtimi. 

Taip 

17.6. Vaikui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama 
reguliari ir kokybiška socialinės  globos įstaigoje  dirbančių 
kolegų, kitų specialistų pagalba. Socialinės globos įstaigoje yra 
numatyta su vaikais dirbančių darbuotojų supervizijos vykdymo 
tvarka, taip pat paskirti asmenys, atsakingi už profesinės 
pagalbos kolegoms organizavimą.   

 

Įstaigoje užtikrinta psichologo pagalba 
darbuotojams. Yra sudaryti kvalifikacijos kėlimo 
planai aktualiais įstaigai klausimais. 
 
 

Taip 

17.7. Vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) socialinės globos įstaigoje  
užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų 
laikymasis, socialinės globos įstaigai nuolat teisės aktų nustatyta 
tvarka atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos 
normoms įsivertinimą. Socialinės globos įstaiga turi pasirengusi 
savo veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos 
normoms įsivertinimo taisykles, tvarką, klausimynus. 

Socialinės globos atitikties socialinės globos 
normoms įsivertinimo taisyklės, tvarkos, 
klausimynai paruošti. 
 

Taip 

17.8. Vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas), artimieji giminaičiai, kiti 
suinteresuoti asmenys turi galimybę susipažinti su socialinės 
globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis 
ir rekomendacijomis, kurias pateikia Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (toliau – Departamentas). Socialinės globos įstaigoje 
yra paskirtas asmuo, atsakingas už vaiko tėvų (globėjo, 
rūpintojo), kitų suinteresuotų asmenų susipažindinimą su 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas atsakingas už 
suinteresuotų asmenų susipažinimą su socialinės 
globos atitikties  socialinės globos normoms 
vertinimo (įsivertinimo) išvadomis. 
 
 
 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

socialinės globos atitikties  socialinės globos normoms vertinimo 
(įsivertinimo) išvadomis.  

 
17.9. Socialinės globos įstaigoje nagrinėjami socialinės globos 

atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) 
rezultatai ir vadovaujantis jais nustatomi socialinės globos 
įstaigos veiklos tobulinimo prioritetai bei sudaromi atitinkamos 
srities veiklos pagerinimo konkrečių priemonių planai (numatant 
konkrečius terminus ir vykdytojus).   

 

Socialinės globos atitikties  socialinės globos 
normoms vertinimas (įsivertinimas) atliekamas 
direktoriaus įsakymu. Gautais rezultatais 
vadovaujamasi siekiant tobulinti įstaigos 
prioritetus. 
 

Taip 

17.10. Socialinės globos įstaigoje sudaryti personalo reguliariai 
organizuojamų pasitarimų, seminarų ir kitų užsiėmimų planai bei 
grafikai. 

Reguliariai organizuojami personalo pasitarimai, 
pamainos perdavimai. Planai ir grafikai – 
rengiami. 
Socialiniame globos skyriuje du kartus per dieną 
rengiami išsamūs pamainos perdavimo aptarimai, 
vieną kartą per savaitę vyriausiasis socialinis 
darbuotojas dalyvauja įstaigos „gamybiniame“ 
susirinkime, o gautą aktualią informaciją 
perduoda socialinės globos skyriaus 
darbuotojams. 
Direktoriaus įsakymu tvirtinami kvalifikacijos 
kėlimo planai socialiniams darbuotojams, 
socialinių darbuotojų padėjėjams ir kitiems 
darbuotojams. Darbuotojai dalyvauja 
seminaruose, vyksta į konferencijas. 

Taip 
 
 

18. Vyrauja geranoriška ir 
konstruktyvi reakcija į skundus 
ir pageidavimus  

18.1. Vaikui pagal jo amžių ir brandą, jo tėvams (globėjui, rūpintojui), 
artimiesiems giminaičiams ir socialinės globos namų personalui 
sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos įstaigos  
administraciją dėl iškilusių problemų ir jie sulaukia supratimo bei 
palaikančios konstruktyvios reakcijos jas spręsdami.   

Globos skyriuje yra numatyta skundų, prašymų, 
pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. 
Administracija geranoriškai priima darbuotojų 
siūlymus, išsakytas problemas, ieškoma būdų, 
kaip jas spręsti. 
 
 

Taip 
 
 
 
 
 
 
 

18.2. Vaikui pagal jo amžių ir brandą, jo tėvams (globėjui, rūpintojui), 
artimiesiems giminaičiams užtikrinta operatyvi, geranoriška 
socialinės globos įstaigos  darbuotojų reakcija į jų skundus ir 
suteikiama pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus. 
Socialinės globos namuose įstaigoje  yra užfiksuoti vaikų, jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų) pasiūlymai, skundai ir pagal socialinės globos 
įstaigoje  numatytą procedūrą bei  teisės aktų nustatytą tvarką 
laiku jiems pateikti  atsakymai. 

Globos skyriuje yra numatyta skundų, prašymų, 
pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka  

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

18.3. Vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės 
globos namuose sudarytos sąlygos veikti socialinės globos namų 
tarybai, galinčiai teikti pasiūlymus administracijai dėl socialinės 
globos namų veiklos. Socialinės globos namų tarybą sudaro 
nuomonę sugebantys išreikšti vaikai, personalo atstovai, jos 
veikloje gali dalyvauti vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) ar 
artimieji giminaičiai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, kitų 
institucijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, 
atstovai ir pan. Taryba turi savo veiklos nuostatus, pasitarimų 
protokolus. Socialinės globos namų tarybos nariai teikia 
pasiūlymus socialinės globos namų administracijai ir laiku gauna 
atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą, ir tai 
yra užfiksuota socialinės globos namų dokumentuose. Nuomonę 
išreikšti sugebantys vaikai yra skatinami ne tik teikti pasiūlymus, 
bet jiems pagal sugebėjimus deleguojamos konkrečios funkcijos, 
susijusios su vaikų socialinės  globos namų bei vaikų su negalia 
socialinės globos namų  veikla.  

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra 
sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti papildomas 
trumpalaikės socialinės globos paslaugas šeimai, 
auginančiai vaiką su sunkia negalia. Direktoriaus 
2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl 
vaiko gerovės komisijos 2018m. veiklos plano 
patvirtinimo“, įstaigoje veikia Vaiko gerovės 
komisija, kuri turi veiklos nuostatus, pasitarimų 
protokolus ir pan. Esant poreikiui, sprendžiami 
Socialinės globos skyriaus probleminiai 
klausimai. 
 
 
 

Taip 

18.4. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio 
gyvenimo namų veikla yra atvira bendruomenei, užtikrinanti, kad 
vaiko globos problemos yra aptariamos kolegialiai, dalyvaujant 
vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), o taip pat bendruomenės 
įstaigoms, kurių paslaugomis vaikas naudojasi, bei kitoms vaiko 
gerove suinteresuotoms institucijoms.   

 

Globos skyriaus veikla yra atvira bendruomenei, 
vaiko problemos yra aptariamos dalyvaujant vaiko 
tėvams (globėjams). 

Taip 

18.5. Vaikui pagal jo amžių ir brandą bei tėvams (globėjui, rūpintojui) 
garantuota, kad socialinės globos įstaigos valdymas ir 
administravimas yra nuolat tobulinamas, reguliariai apsvarstant 
socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus, 
naujus gerosios praktikos pavyzdžius.  

Socialinės globos skyriaus valdymas ir 
administravimas yra nuolat tobulinimas. 

Taip 

19. Socialinės globos įstaigos 
veikla grindžiama skaidrumo, 
atskaitomybės, viešumo 
principais 

19.1. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina 
informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama 
informacija apie socialinės globos įstaigą, teikiamas paslaugas, 
personalą ir kita.  

 

Globos skyriaus internetinis puslapis nuolat 
atnaujinamas. 
 
 

Taip 

19.2. Socialinės globos įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis 
socialinės globos įstaigos  metiniais veiklos planais, rengiamais 
įtraukiant socialinės  globos įstaigoje  gyvenančius vaikus, jų 
tėvus (globėjus, rūpintojus), VTAS atstovus, savivaldybės 
socialinius darbuotojus ir bendruomenę. Metiniuose planuose 
atsispindi praėjusiais metais vertinant (įsivertinant) socialinės 

Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis 
metiniu veiklos planu. 
 
 
 
 
 

Taip 



Eil. 
Nr. 

Socialinės globos norma Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 
Socialinės globos namų veiklos apibūdinimas 

pagal socialinės globos normos turinį ir 
charakteristiką 

Atitiktis 
normoms: 

taip/ne/iš dalies 

globos atitiktį socialinės globos normoms nustatytiems 
trūkumams šalinti suplanuotos priemonės.  

 
19.3. Siekdami teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas, socialinės 

globos įstaiga bendradarbiauja su Departamentu bei kitomis 
kontrolės institucijomis. Socialinės globos įstaigos personalas yra 
susipažinęs su Departamento pateiktomis išvadomis dėl 
socialinės globos atitikties socialinės globos normoms ir  gali 
apibūdinti socialinės globos  namų stiprybes bei silpnybes. 

 

Vyksta nuolatinis tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas. 
 
 

Taip 

19.4. Socialinės globos įstaigų administracija ir socialinę globą 
teikiantys darbuotojai palaiko nuolatinį ryšį su savivaldybėmis, 
kurių teritorijoje veikia įstaigos ir  kurių sprendimu vaikams buvo 
pradėta teikti socialinė globa. 

 

Palaikomi glaudūs ryšiai su savivaldybėmis, kurių 
asmenys gauna trumpalaikę socialinę globą 
įstaigoje. 
 

Taip 

19.5. Socialinės globos  įstaiga užtikrina metinių ataskaitų ir kitos 
informacijos pateikimą įstaigos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančiai institucijai bei kitoms institucijoms teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

Įstaiga nustatyta tvarka užtikrina metinių ataskaitų 
ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms 
institucijoms. 
 

Taip 

 19.6. Socialinės globos įstaiga  teisės aktų nustatyta tvarka laiku teikia 
informaciją apie savo veiklą Lietuvos statistikos departamentui.   

Informacija apie savo veiklą Lietuvos statistikos 
departamentui teikiama laiku.  
 

Taip 

 
Parengė: Socialinės globos skyriaus socialinė darbuotoja  Vaida Adomavičiūtė 
 



 


