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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

KRIZIŲ ĮVEIKIMO VAIKAMS VEIKLOS GRUPĖS SKYRIAUS 

VEIKLOS APRAŠAS 

 

I. APGYVENDINIMO SĄLYGOS 

  

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus 

(toliau – Skyrius) tikslas – teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos 

likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) išgyvenant krizę, arba laikinai 

apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams arba globos (rūpybos) 

nustatymo klausimas. 

2. Skyriuje paslaugos teikiamos Utenos rajono vaikams. 

3. Skyriuje vienu metu gali būti apgyvendinti ne daugiau kaip 8 vaikai. 

4. Skyriuje gali gyventi: 

4.1. vaikas, patekęs į krizinę situaciją. 

4.2. nuo gimimo iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba) arba 

laikinai apgyvendintas vaikas iki 3 parų pakliuvęs į krizinę situaciją.    

5. Į Skyrių socialinei globai (rūpybai) nepriimami vaikai, kurie yra apsvaigę  alkoholiu, 

narkotinėmis, psichoaktyviomis ar toksinėmis medžiagomis.   

6. Vaikų priėmimas socialinei globai (rūpybai) įforminamas Centro direktoriaus įsakymu, 

gavus teismo, Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadas ir sprendimus bei savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Apgyvendinant Centre vaiką patekusį į krizinę situaciją teikiant jam intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos paslaugą (iki 3 parų) remiamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaikų teisių apsaugos 

skyriaus Utenos rajone (toliau  - VTAS)  sprendimu dėl vaiko paėmimo iš šeimos ar kitos buvimo 

vietos ir laikino apgyvendinimo aktu. 

8.Apgyvendinant vaiką iki 3 parų užpildoma: bendroji (pirminė) informacija apie vaiką, 

Vaiko patekusio į krizinę situaciją laikino apgyvendinimo aktas. 

9. Vaiko apgyvendinimas iki 3 parų tvirtinamas Utenos rajono savivaldybės administracijos  

Centro direktoriaus įsakymu. 

10. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Utenos apskrities vaikų teisių apsaugos skyriaus Utenos rajone atstovas dalyvauja 

apgyvendinant vaiką Skyriuje. 
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11. Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje teikiamos: 

11.1. bendrosios socialinės paslaugos: 

• informavimo,  

• konsultavimo,  

• tarpininkavimo ir atstovavimo, 

• maitinimo organizavimo,  

• aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne,  

• transporto organizavimo,  

• sociokultūrinės paslaugos,  

• asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,  

• kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

11.2. specialiosios socialinės paslaugos: 

Socialinė priežiūra: 

• Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

• Intensyvi krizių įveikimo pagalba (iki 3 parų). 

Socialinė globa: 

• Trumpalaikė socialinė globa; 

 

II. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Vaikui, kuris apgyvendintas Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje 

priskiriamas kontaktinis asmuo, kuris sprendžia vaiko sveikatos, ugdymo, elgesio ir kitas socialines 

problemas bei koordinuoja kitų Centro specialistų jam teikiamą pagalbą ir paslaugas.  

13. Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus tikslas – sudaryti ir teikti naujam vaikui 

intensyvią paramą bei suteikti naujam vaikui intensyvų emocinį palaikymą ir paramą bei 

visokeriopą pagalbą, kol bus išspręstas tolimesnis jo apgyvendinimo klausimas. 

14. Naujam vaikui paskirimas gyvenamasis kambarys, kuris atitinka krizę išgyvenančio 

vaiko interesus.  

15. Vaikui paskirtas kontaktinis asmuo, kuris: 

15.1. supažindina vaiką su Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus kitais klientais; 

15.2. supažindina vaiką su Centro darbuotojais: direktore, soc. pedagogais ir soc. 

darbuotojais, socialinių darbuotojų padėjėjais; 

15.3. parodo vaikui  patalpas: higienos patalpas, papasakoja apie dienotvarkę, globotinių 

taisykles, kišenpinigių mokėjimo tvarką. 

15.4. atsako į visus vaikui rūpimus klausimus apie Centrą ir bendruomenę, padeda vaikui 

sukurti „vizitinę kortelę“ apie gyvenimą Skyriuje, pasikalba apie ugdymo įstaigos lankymą. Jei 
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vaikas nori lankyti „senąją“ mokyklą, susisiekus su mokyklos bendruomene susitarti dėl 

pavėžėjimo. 

15.5. jei vaikas geba kalbėti stengiasi surinkti informaciją apie jo sveikatos būklę, vartojamus 

vaistus, ypatingus pomėgius ar įpročius. 

15.6. kiekvieną dieną (1 mėnesį) 2-3 val. skiria pokalbiams su krizę išgyvenančiu vaiku  apie 

tai kaip jam sekasi Skyriuje, mokykloje, kokie sunkumai ir neaiškumai kyla, kaip jaučiasi 

įveikdamas atskirtį nuo šeimos. Suteikia reikiamą pagalbą. 

15.7. supažindina vaiką su Centro taisyklėmis ir padeda jų laikytis: pvz.,  primena kada 

pietaujama, vakarieniaujama, kad išeinant iš Centro visada reikia užsirašyti į „Globotinių išvykimo 

už įstaigos ribų sąsiuvinį“ ir būtina grįžti į Centrą iki 20 val. 

16. Per pirmąjį naujo vaiko gyvenimo Skyriuje mėnesį skiriamos 3-5 psichologo 

konsultacijos adaptaciniais klausimais pagal iš anksto sudarytą lankymosi grafiką.  

17. Kontaktinis asmuo, kuris rūpinasi vaiku, kartu su bendruomenės slaugytoja didelį dėmesį 

skiria vaiko sveikatos būklei: susisiekia su vaiko šeimos gydytoju,  stebi vaiko savijautą  ir esant 

reikalui kreipiasi į medikus.  

18. Darbuotojas turi stengtis kuo skubiau susisiekti su vaiko šeimos nariais, aiškintis 

situaciją, įtraukti juos į pagalbos procesą. Susisiekti su vaiko artimaisiais ir pakviesti aplankyti 

vaiką Skyriuje.  Sudaryti sąlygas, kad vaikas galėtų paskambinti savo artimiesiems. 

19. Jei į Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrių atvyksta 17 metų jaunuolis(ė), iš 

karto paskirti kontaktinį asmenį, kuris rūpintųsi jaunuoliu iki pilnametystės, padėtų pasiruošti 

savarankiškam gyvenimui. 

20.Adaptacinis laikotarpiu (1-ą vaiko gyvenimo Skyriuje mėnesį) kontaktinis asmuo pildo 

„Vaiko poreikių vertinimo formą“. 

21. Praėjus adaptaciniam laikotarpiui vaiko kontaktinis asmuo pildo „Individualios socialinės 

globos planą“ (toliau ISGP): 

21.1. sudarant, peržiūrint, tikslinant ISGP dalyvauja pats vaikas (jeigu vaikas sugeba išreikšti 

savo nuomonę), visi reikalingi specialistai, vaiko tėvai (jei tai yra tikslinga) ar globėjai  (rūpintojai), 

atsižvelgiant į vaiko ir jo tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuomonę, jeigu tai neprieštarauja vaiko 

interesams, vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovai; 

21.2. už ISGP sudarymą, vykdymo koordinavimą, peržiūrą bei koregavimą  atsakingas vaikui 

paskirtas kontaktinis asmuo;  

21.3. ISGP pateikiama detali informacija apie vaiką, jo šeimą, informacija iš šeimos gydytojo 

apie vaiko sveikatos būklę, numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, kurios vaikui bus teikiamos; 
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21.4. ISGP numatomos papildomos priemonės, susijusios su socialinės priežiūros teikimu 

vaiko biologinei šeimai ir vaiko grąžinimui į šią šeimą; 

21.5. ISGP peržiūros vykdomos periodiškai (kas 6 mėnesiai), vertinami pokyčiai, įrašomi 

patikslinimai: 

21.5.1.peržiūrėtame ir patikslintame ISGP pateikiama socialinės globos teikimo laikotarpiu 

pasiektų rezultatų analizė, įvertinami vaiko brandos, situacijos jo šeimoje, vaiko individualių 

paslaugų poreikių pokyčiai bei naujos priemonės, susijusios su poreikių tenkinimu. 

21.5.2. atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su vaiko sveikatos būkle, jo branda ar 

vaiko poreikiais, ISGP yra peržiūrima ir tikslinama pagal poreikį; 

21.6. Centras, planuodamas ir teikdamas globą vaikui, nuolat bendradarbiauja su Vaikų teisių 

apsaugos, socialinės rūpybos skyriais, socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, sveikatos 

priežiūros, pedagoginės-psichologinės, švietimo ir kitų institucijų specialistais. 

22. Vaikai laikinai svečiuotis išleidžiami pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintą „Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą“: 

22.1. Centre fizinis asmuo rašo prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas jį; 

22.2. Centras vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą, pildo „Buities tyrimo aktą laikinai 

svečiuojantis pas asmenį globojamam (rūpinamam) vaikui“.  

22.3. Vaiko svečiavimosi priežiūra vykdo vaiko kontaktinis asmuo. 

23. Centras pagal nustatytas vaiko dienos mitybos normas už kalendorines dienas asmeniui, 

laikinai paimančiam vaiką į savo šeimą, arba jo įgaliotam asmeniui išmoka maistpinigius arba skiria 

maisto produktų už mitybos normas atitinkančią sumą. 

24. Centras vaikui skiriamus maistpinigius išmoka vieną kartą per mėnesį vaiko globėjui 

(rūpintojui), pervesdami į jo asmeninę sąskaitą banke pagal svečiavimosi dienų skaičių. 

25. Maistpinigiai neišmokami, kai vaikas laikinai sugrįžta į tėvų šeimą ir kai Centras nustato 

vaiko nepriežiūros ir netinkamo maitinimo faktus. 

26. Siekiant atkurti vaikų ir jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) ryšius, globojamus vaikus išleisti į 

savo tėvų šeimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

27. Siekiant pagerinti vaiko mitybą gydymo įstaigoje arba sanatorijoje papildomas maitinimas 

skiriamas vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta „Maisto reikmėms reikalingų lėšų 

ar natūrinių maisto produktų vaikui laikinai išvykstant skyrimo tvarka“, nepažeidžiant teisės aktų 

nustatytos tvarkos. 

28. Centras  vaikui moka kišenpinigius vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta 

„Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniams kišenpinigių mokėjimo tvarka“, nepažeidžiant 

teisės aktų nustatytos tvarkos. 

29.Vaikas išleidžiamas iš Centro, kai: 
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29.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai) ar krizinė situacija išsisprendžia 

pozityvia linkme;  

29.2. įvaikinamas; 

29.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);  

29.4. susituokia;  

29.5. laikinai Centre apgyvendintam vaikui yra priimamas sprendimas ir nustatoma laikinoji 

arba nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje ar šeimynoje arba kitoje vaikų globos institucijoje; 

29.6. teismo nutartimi arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas 

vaiko globėjas (rūpintojas); 

29.7. Centras gauna Vaikų teisių apsaugos skyriaus sutikimą dėl leidimo rūpinamam vaikui, 

sulaukusiam 16 m., gyventi skyrium nuo rūpintojo; 

29.8. baigia bendrojo ugdymo mokyklą. 

30. Vaiką sugrąžinus tėvams, vaiko asmens dokumentai grąžinami vaiko tėvams. 

31. Centras nesulaukusiam pilnametystės vaikui, kuris išvyksta mokytis į profesinę, 

aukštesniąją ar aukštąją mokyklą, užtikrina: 

31.1. nustatytos vaiko laikinosios  rūpybos tęstinumą; 

31.2. vaikui skiriamų maistpinigių (pagal nustatytas dienos mitybos normas) mokymo įstaigai 

persiuntimą arba vaiko maistpinigių (pagal bendrą vaiko ir Centro  administracijos susitarimą) 

ribotai veiksniam nepilnamečiui skyrimą; 

31.3. vaiko, į Skyrių sugrįžusio savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų metu, priėmimą. 

32. Vaikas išleidžiamas iš Centro direktoriaus įsakymu, kai: 

32.1. vaikas išvyksta iš Centro ir parašo prašymą direktoriui; 

32.2. yra gautas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko globos 

(rūpybos) pasibaigimo arba teismo nutartis dėl vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) pakeitimo, arba 

teismo sprendimas dėl vaiko grąžinimo tėvams. 

 

_________________________ 

 

 


