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VAIKO GEROVES IR GLOBOS CENTRO
VAIKU DIENOS SOCIALINES PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMo VAIKU DIEN9S

CENTRE TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Vaiko gerovds ir globos centro Vaikq dienos centro (toliau - Vaikq dienos centras) veiklos
tvarkos apra5as (toliau - Tvarka) apibreLia Vaikq dienos centro uZdavinius, funkcijas, pareigas ir
teises, veiklos organizavim4, priemimo i vaikq dienos centr4 tvark4.

2. Vaikq dienos centras siekdamas uZtikrinti vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug?, teikia
socialiniq problemq turintiems, socialing rizikq patiriandiq Seimq mokyklinio amZiaus vaikams,
vaikams, kuriems nustatytas lengvas neigalumo lygis ir jq Seimoms, nemokamas vaikq dienos
socialines prieZiDros paslaugas institucijoje (Vaikq dienos centre), dirba socialini darbq su Siq vaikq
tevais, skatindami geriau rlpintis vaikais, teikia socialines ir ugdymo paslaugas ir nepatiiiandiq
socialing tizikl Seimq vaikams. Paslaugos, teikiamos asmenims (Seimoms) dienos -.tr, siekiant
palaikyti ir atstatyti savaranki5kum4 atliekant ivairias visuomeniniame ar asmeniniame (Seimos)
gyvenime reikalingas funkcijas.

3. Vaikq dienos socialines prieZiDros paslaugos teikiamos adresu Liepq g. 16,Silute - Vaikq
dienos centre.

4. Vaikq dienos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikts

].yrilusvbgs nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais,
Silutes savivaldybes institucijq sprendimais, Silutes Vaiko gerores ir globos centro nuostatais, LR
SADM ministro patvirtintomis Vaikq dienos centrq veiklos iekomendacijomis, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.

5. Pagrindines Sio tvarkos apra5o s4vokos:
5.1. Socialing rizik4 patirianti Seima - Seima, kurioje auga vaikq iki l8 metq ir kurioje

bent vienas i5 tevq piktnaudLia:uja alkoholiu, narkotinemii, ps-ichotropinemis ar toksinemis
medZiagomis yra priklausomas nuo azartiniq lo5imq, del socialiniqigud2iq rtoko, nemoka ar negali
tinkamai priZitreti vaikq, naudoja prie5 juos psichologinE, ftzinE aiseksualing prievartq, guuni^E
valstybes paramq panaudoja ne Seimos interesams ir todel i5kyla pavojus vaikq iziniam," pttiniam,
dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialines rizikos-seimai priskiriama ir Seima
kurios vaikui istatymq nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (r[pyba);

5.2. Socialing rizik4 patiriantis vaikas -vaikas iki l8 metrJ, kuris valkatauja, elgetauja,
nelanko mokyklos ar turi elgesio problemq mokykloje, piktnaudZiauja alkoholiu, narkot]nem"is,
psichotropinemis ar toksinemis medZiagomis, yra priklausomas nuo azirtiniq lo5imq, yra isitraukgs
ar linkgs isitraukti i nusikalstam4 veikl4, yra patyrgs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologing,
frTinq ar seksualing prievart4, smurt4 Seimoje ir del Siq prieZasdiq io gatimyUes ugdytis ir dalyvauii
visuomends gyvenime yra ribotos;

5'3. Vaikas su negalia - vaikas iki l8 metq, kuris del neigalumo yra iS dalies ar visi5kai
neigijgs jo amZiq atitinkandio savaranki5kumo ir kurio galimybes ugdytis bei dalyvauti visuomenes
gyvenime yra ribotos.
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II. VAIKU DIENOS CENTRO VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAI,
uZnlvTNIAI IR FUNKCIJoS

6. Vykdant Vaikq dienos centro veikl4, vadovaujamasi Siais principais:
6.1' atvirumo - Vaikq dienos centro veikla vykdoma atsiZvelgiant isocialinius ir kultfirinius

pokydius, skirtingas gyvenimo situacijas, s4lygas, pasauleZilras bei ,uIto irlo seimos nariq poreikius
ir pomegius;

6.2. prieinamumo - paslaugos teikiamos ir veiklos vykdomos vaiko ir jo Seimos nariq laisvu
laiku, kuo ardiauiq gyvenamosios vietos ir tada, kadaiq labiausiai reikia;

6'3. interesq ir geroves pirmumo - teikiant Vaikq dienos centro paslaugas, svarbiausia -vaiko ir jo Seimos nariq interesai. Vaikui ir jo Seimos nariams teikiamos paslaugos turi blti tik tokios,
kuriq reikia jq gerovei uZtikrinti, ir atsiZvelgiant i centro galimybes, tam tikslui pasiekti turi b[ti
imamasi visq reikiamq priemoniq;

6'4' Seimos igalinimo - sistemi5kai dirbama su Seima bei jos aplinka, kad Seimos nariai
s4moningiau prisiimtq atsakomybg uZ savo sprendimus bei savo gyve.rimo kurim4;

6'5. bendradarbiavimo - Vaikq dienos centro paslaugrfieikimas remiasi vaiko, jo Seimos
nariq, centro, valstybes ir savivaldybiq institucrjq ir istaigq, nevyriausybiniq organ izacljt4 aktyviu
tarpusavio bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

6'6. bendruomeni5kumo - skatinamas aktyvus bendruomenes dalyvavimas, inici atyva
siekiant bendrq centro tikslq ir vaiko ir jo seimos nariil poreikiq.

7. Vaikq dienos centro tikslai:
7'1. teikti dienos socialines prieZi[ros paslaugas vaikui ir jo Seimos nariams, suteikti

ivairiapusg socialing ir ugdomqj q pagalbq;
7.2. paddti atskleisti vaikui savo gabumus ir paZinti save;
7.3. skatinti vaikq pozityviEsocializacijq, padeti jiems isitraukti i visuomenin! gyvenim4.
8' Vaikq dienos centras, siekdamas nurodytq tikslq, igyvendina iiuos uZdavinius:
8.1. uZtikrina, kad teikiamos paslaugos ir r,ykdomor ,.it tor atitiktq vaiko ir jo Seimos nariq

poreikius ir prisidetq prie visapusi5kos jq asmenybes tobulinimo, socialiniq ir gyvenimo igudZiq;8.2. sukuria s4lygas, kad vaikas ir jos Seimos nariai butq motyvuoh aiiyruuti valkq dienos
centro veiklose;

8.3. ugdo santykiq Seimoje kultur4, skatinant Seimq telkim4si ir savitarpio pagalb4.
9' Vaikq dienos centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uzdaviniuls, atiieka sias

funkcijas:
9' 1. teikia socialiniq ir gyvenimo igudZiq ugdymo, sociokulturines ir kitas su vaiko ugdymu,

io teisiq apsauga, integracija i 5eim4, visuomeng Jrsi.lrsia, paslaugas (socialiniq, higienos iprodirlformavimas, pagalba ruoSiant pamokas ir kt.);
9 .2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo pas laugas ;
9.3. organizuoja nemokam4 centr4 rankandiq vaikq maiiinim4;
9.4. teikia socialines ir psichologines ar krizir4 iveikimo pajdbos paslaugas, organizuoja

laisvalaikio uZimtum4;
9'5' pletoja ir palaiko nuolatinius rySius su savo veiklos teritorijoje veikiandiomis

mokyklomis, policij.a,.nevyriausybinemis oryinizacijomis, savivaldybes ir gyvenamosios vietos
bendruomenemis, religinemis bendruomenemis ir bendrijomis ir su uuiko teisiq'apsauga susijusiomis
bei pagalb4 vaikams, Seimai teikiandiomis institucijomis ir istaigomis - savivaldybes idministracijos
vaiko teisiq apsaugos, socialines paramos skyriais, senirlnijomis;

9'6' patalpose, kuriose teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos, uZtikrina viesosios tvarkos
darbq saugos, higienos.normq ir priesgaisiin.. ,irgo. rlikalavimq laikymqsi; )

9'7. vieSai skelbia visuomenei informacija apie centro misija ff vizijlq,darbo form4, tikslus,
uZdavinius, iq igyvendinimo priemones ir teikiamas paslaugas.

10. Vaikq dienos centras gali vykdyti Si4 papildomq veikl4:
10.1. teikti vaikq uZimtumo vasar4 paslaugas;
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10.2. vykdyti vaikq ir suaugusiqjq neformaliojo Svietimo, socialines reabilitacijos,
integracij os, prevencij os ir kitas programas;

10.3. organizuoti ir vykdyti projekting veikl4;
10.4. pagal kompetencij4 vykdyti vaiko minimalios prieZi[ros priemones, numatytas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatyme;
10.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktams ir centro veiklos tikslams

neprie5tarauj andias veiklas.

III. VAIKU DIENOS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

11. Vaikq dienos.centras, vykdydamas savo tikslus ir funkcijas, igyvendindamas jam
paskirtus uZdavinius, turi teisg:

11.1. susipaZinti irlar gauti i5 Vaiko gerovds ir globos centro administracijos Vaikq dienos
centro funkcij oms atlikti reikaling4 informacij 4;

11.2. teikti Vaiko gerovds ir globos centro administracijai pasirllymus del Vaikq dienos
centro dienos socialines prieZifiros paslaugq teikimo gerinimo, ,.it to. tobulinimo ir Vaikq dienos
centro nuostatq papildymo ir keitimo;

11.3. teikti Vaiko geroves ir globos centro administracijai pasi[lymus del Vaikq dienos
centro darbuotojq saugiq darbo s?lygq uZtikrinimo;

I 1.4. teikti socialinius projektus ir programas ir dalyvauti jq igyvendinime;
1 1.5. tobulinti profesing kvalifikacijq;
11.6. inicijuoti viesuosius pirkimus, b[tinus Vaikq dienos centro funkcijoms igyvendinti irveiklai uZtikrinti;
11.7. gauti reikiam4 informacij4 i5 valstybes, savivaldybiq imoniq, institucijq, istaigq ir

or ganizacijq kompetencij o s klausimai s.

12. Vaikq dienos centro pareigos:
12.1. tinkamai vykdyti tikslus, uZdavinius ir funkcijas;
12.2. teikti dienos socialines prieZi[ros paslaugas vaikui ir jo Seimos nariams, ginti vaiko

teises, padeti vaikui adaptuotis Seimoje bei visuomeneje;
12.3. vadovautis socialiniq darbuotojq profesine etika bei vertybinemis nuostatomis,

apibreZtomis Lietuvos socialiniq darbuotoi q etikos lodekse;
12.4. uitiktinti informacijos apie klient4 konfidencialum4, isskyrus atvejus, kai informacij4

pateikti reikalauja istatymai ir kiti teises aktai;
12.5. nustatyta tvarka rengti ir teikti Vaikq dienos centro darbo planus bei veiklos ataskaitas.
12'6. nustatyta tvarka vie5inti informacij4 apie savo veikl4, siekiant paviesinti g.rorio,

patirties pavyzdilius ir formuoti teigiam4 istaigos ivaizdi,

IV. VAIKU DIENOS CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Vaikq dienos centro nuostatus ir pareigybiq apra5ymus teises aktq nustatyta tvarka
tvirtina Vaiko geroves ir globos centro direktorius.

- 14' Vaikrl dienos centro socialinius darbuotojus i pareigas skiria ir atleidZia Lietuvos
Respublikos kodekso nustatyta tvarka Vaiko geroves ir globos centro direktorius.

15. UL Vaikq dienos centro veikl4 atsakingi socialiniai darbuotojai, kurie pavaldls ir turi
atsiskaityti Vaiko gerovds ir globos centro direktoriui, direktoriaus p"avaduotojui socialiniams
reikalams.

16. Vaikq dienos centro darbuotojai organizuodami ir teikdami dienos socialines prieZilros
paslaugas vadovauj asi komandinio darbo principu.

17. Vaikq dienos centro socialinis darbuotojas:
17.1. turiningai organizuojavaikq uZimtum4 ir poilsi;
17 .2. ivertina vaiko socialines problemas ir poreikius, konsultuojasi su kolegomis ir prireikus

siundia vaik4 pas kitus specialistus;
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17.3. uitikrina vaiko saugum4, domisi ir rDpinasi jo sveikata, padeda jam reguliuoti poilsio
relimq, puoseleja sveikE gyvensen4, formuoja dorovds pagiindus, lavina gebejim4 jais vadovautis;

17.4. uiltil<rina vaiko prieliur4, saug4, sveikat4, Zalingq,iprodiq prevencij4, higienos normq
ir taisykliq laikym4si;

17.5. planuoja ir dalyvauja socialines pagalbos teikimo vaikui procese;
17.6. suteikia vaikui reikiam4 pagalb1 pastebejgs, kad vaiko atLvilgiu taikomas smurtas,

prievarta, seksualinio ar kitokio pob[dZio i5naudoj imas;
17.7. ugdo vaiko kasdienio gyvenimo igDdZius, moko ji darb5tumo, atsakomybes,

pilieti5kumo, pasitikejimo, savarankiSkumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau;
17.8. skatinavaik4 pasirinkti ir siekti numatyto auk5tesnio pasiekimq lygmens, Sijo sieki

remdamas atitinkamais ugdymo (-si) metodais, teikia pagalbqugdymosi sunkumq turindiam vaikui;
17.9. ptiteikus kreipiasi i atitinkamus specialistus Svietimo ar socialines globos istaigoje ir

uZ jos ribq;
17.10. kiekvienam vaikui ulveda byl4 ir kaupia bei sistemina joje informacij4 apie vaiko

socialing situacij4, teikiamos pagalbos procesq;
17.11. informuoja tevus (globejus, mpintojus) apie vaiko ugdymosi poreikius ir pasiekimus,

jo elgesi;
17.12. atsako uZ darbe naudojamq metodq pasirinkim4 ir korekti5ke jq panaudojim4;

, 17'13' sprgsdamas problemas ir priimdamas sprendimus neperi"giu saro profesines
kompetencijos ribq;

17.14. informuoja Vaiko gerovds ir globos centro administracrj4 apie problemines situacijas
su vaikais, jq elgesi, uZimtumo problemas ir teikia pasillymus, kaip spigsti susiklosdiusi4 situacij"q;

17.15. teikia pasiiilymus del savo veiklos tobulinimo tlar organizavimo Vaiko g..ou*'i,
globos centro administracijai;

17.16. iki einamojo mdnesio 5 dienos teikia menesio veiklos plan4 ir paslaugos gavejq
mdnesio lankomumo suvesting;

17 .17 . organizuoja maitinim4:
17 .17 .1. vaikq dienos socialines

le5q dydis yra nustatomas kasmet Silutes
finansini normatyv4;

prieZifiros paslaugos gavejo (vaiko) maitinimui skiriamrl
rajono savivaldybes tarybos sprendimu pagal patvirtint4

17.17.2. vaikams kart4 dienoje tiekiamas saltas uZkandis;
17.17.3. per 3 darbo dienas socialinis darbuotojas pateikia direktoriui suderinimui maitinimo

apskaitos dokumentus (s4skaitas-faktDras). Direktoriaus vizuoti apmokejimui maitinimo apskaitos
dokumentai (s4skaitos-fakturos) pateikiami centralizuotai buhalterijai;

17.17.4. socialinis darbuotojas pateikia suderinimui direkioriaus pavaduotojui socialiniams
reikalams bei direktoriui tvirtinti, sunaudojamq maisto produktq nurasymo a1tq1artqper savaitg;

17 .17 .5 . socialinis darbuotoj as vaikq maitinimui skirtas ir sutaupytas leias gali naudoti vaikq
gimtadieniq, tradiciniq Svendiq ar isvykq maitinimui pagerinti.

17'18. vykdo su Vaikq dienos centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobtdZio Vaiko
gerovds ir globos centro direktoriaus pavedimus tam, kad b[tq pasiekti skyriaus tikslai ir igyvendintiuZdaviniai;

17,19' bendradarbiauja su Silutes socialiniq paslaugq centro, sveikatos prieZiuros, ugdymo
istaigq, Silutes rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos, Vaiko teisiq apsaugos
skyriaus specialistais;

17.20. informuoja visuomeng apie Vaikq dienos centro veiklq, teikia informacijq apie
vykdomus proj ektus, vykdomq veikl4, organizuoj amus renginius.

18. Vaikq dienos socialines prieZi[ros paslaugq teikimas gali buti nutraukiamas socialines
paramos skyriaus vedej o sprendimu (medZiagqpateikia socialiniq paslaugq istaiga) :

18.1. pateikus tevq praSym4 nutraukti paslaugas;
18.2. vaikui suejus 18 m.;
18.3. iSvykus ikit4 savivaldybg;
18.4. vaikui mirus;
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18.5. pateikus istaigos socialinio darbuotojo ivertinimq, del pasikeitusio paslaugos poreikio.
19. Vaikq dienos socialines prieZiDros paslaugq teikimas gali buti sustabdomas Vaiko

geroves ir globos direktoriaus fsakymu:
19.1. gavus tevq, globejq praSym4 sustabdyti paslaugq teikim4.

v. VAIKU DIENOS CENTRO DARBO KONTROLE rR ATSAKOMYBE

20. Vaikq dienos centro darbuotojai tiesiogiai ir asmeni5kai atsako uZ:
20.1. Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq vykdym4;
20.2. Yaiko geroves ir globos centro direktoriaus isakymq, Silutes rajono savivaldybes

tarybos sprendimq, Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymq vykdym4laiku,
vaiko gerovds ir globos centro veiklos nuostatq, pareigybiq aprasymq vykdym4;

20.3. asmens duomenrl apsaug4;
20.4. darbo drausmes laikym4si;
20.5. Vaikq dienos centrui pavestq uZdaviniq ir funkcijq vykdymq.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Vaikq dienos centro tvarkos apra5as skelbiamas Vaiko gerovds ir globos centro istaigos

informaciniame stende.
22.Yaikut dienos centro tvarkos apra5as gali buti keidiamas ar papildomas Vaiko geroves ir

globos centro direktoriaus isakymu.
23. Sios tvarkos igyvendinimo kontrolg vykdo Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas

socialiniams reikalams.


