
 

 

 PATVIRTINTA 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko 

                                                                        krizių centro direktoriaus  

                                                                        2018 m.  gruodžio 21 d.  

                           įsakymu  Nr. V-73 

               

VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO GLOBOS CENTRO 

PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių  centro globos centro tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro (toliau – Globos 

centro) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką. 

2. Pagrindinis Globos centro paslaugų tikslas - užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, 

socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų 

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga 

konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir 

auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

 

II.  PASLAUGŲ BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS, 

ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 

DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS 

 

3. Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, socialinį 

globėją, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

4. Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, 

tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino 

atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos 

kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

5. Pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, 

šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ir (ar) organizuoja globos centro specialistai: atestuoti 

darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, teisininkai, psichoterapeutai 

ir kiti specialistai.

6. Pagalbai budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, esant 

poreikiui– ir šeimynų dalyviams, įtėviams, koordinuoti globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo 

paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius skiriamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties 

pasirašymo dienos ar nuo socialinio globėjo, globėjo giminaičio paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos 

įsteigimo dienos, ar nuo įtėvio (-ių) gauto rašytinio prašymo teikti pagalbą dienos.

7. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, 

globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui 

palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą 

biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai.

8. Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, 

dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, 

susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

9. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:

9.1. kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;



 

 

9.2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – 

ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;

9.3. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio 

ryšio priemonėmis;

9.4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką 

grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį 

globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2–5 

papildomas psichologo konsultacijas;

9.5. organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius 

(pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo 

ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

9.6. atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja 

jam ir vaikui kitose institucijose;

9.7. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems 

globotojams;

9.8. teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda 

vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.

10. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą socialiniams globėjams:

10.1. kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;

10.2. reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui ne rečiau kaip vieną 

kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę), o jei vaikui 

nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios 

konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;

10.3. palaiko ryšį su socialiniais globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir 

(ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

10.4. reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam 

globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio 

fakto socialiniam globėjui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;

10.5. teikia informaciją socialiniam globėjui apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, 

ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima;

10.6. esant poreikiui padeda socialiniams globėjams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos 

ar kitose institucijose;

10.7. atsižvelgdamas į individualius socialinio globėjo ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja 

jam ir vaikui kitose institucijose.

11. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų 

dalyviams:

11.1. reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o 

jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;

11.2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais 

(rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu);

11.3. esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui 

planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui ir 

globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį;

11.4. esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviams.

12. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja 

įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.

13. Maksimalus vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, laikinai globojamų (rūpinamų) 

socialinių globėjų, globėjų giminaičių, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos koordinatoriui, yra 

30–40, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai.



 

 

14. Rekomenduojama, kad vienas psichologas per dieną teiktų ne daugiau kaip 4 

individualias konsultacijas, o psichologinę pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui ir jo 

prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui teiktų skirtingi specialistai.

15. Globos centras gali teikti paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, 

jei šių institucijų administracijos ar steigėjai raštu kreipiasi dėl paslaugų teikimo.

16. Globos centras, teikdamas ar organizuodamas paslaugas bendruomeninių globos namų 

darbuotojams, gali teikti ir (ar) organizuoti:

16.1. individualias ir (ar) grupines konsultacijas socialiniams darbuotojams (socialiniams 

pedagogams);

16.2. periodinius tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes, grupinius užsiėmimus, 

dalijimosi patirtimi susitikimus, seminarus, atsižvelgdamas į bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų poreikius.

17. Globos centras budintiems globotojams, socialiniams globėjams, esant poreikiui ir 

galimybei – globėjams giminaičiams ir įtėviams teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą:

17.1. naujai apgyvendinus vaiką, įvaikį (iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko, įvaikio 

apgyvendinimo dienos) budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, įtėvių šeimoje;

17.2. kriziniu atveju (kol krizė bus įveikta) – vaiko, įvaikio priežiūros, globos (rūpybos) 

metu.

18. Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti globos centro specialistai: globos 

koordinatorius, psichologas, socialiniai darbuotojai, atestuoti darbuotojai, kiti specialistai.

19. Specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius 

globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ne rečiau kaip 1- 2 kartus per savaitę. 

Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų 

specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo, socialinio globėjo, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.

20. Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, socialiniams globėjams, 

globėjams giminaičiams, globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos 

budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio ir globos centro rašytiniu susitarimu. 

Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus 

atvejus (pvz.: budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio liga, artimojo mirtis). 

21. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma sutartyje. 

Budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio 

paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo 

giminaičio liga, artimojo mirtis) pateikia globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 60 

kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos pradžios datos. Globos 

centras, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų įvertina prašymą 

ir raštu informuoja budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį apie galimybę suteikti 

laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo 

priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl globos centro 

finansinių išteklių ar paslaugų trūkumo savivaldybėje.

22. Globos centras organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, 

įtėvių savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama jas organizuoti ne rečiau kaip kartą per du 

mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant į jų narių 

poreikius.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Už paslaugų organizavimą ir teikimą Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro 

Globos centre atsakingas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorius.  

______________ 

 


