
                   PATVIRTINTA 

               VšĮ Kauno Panemunės  

               Socialinės globos namų 

               Direktoriaus 

               Įsakymu 2019-03-15 Nr. (1.4.)-41 

 

VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS DIENOS CENTRO 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Socialinės priežiūros dienos centro paskirtis užtikrinti socialinę priežiūrą institucijoje senyvo ir 

pensinio amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia. 

2. Dienos centro veiklos tikslai yra: 

2.1 Teikti socialinę priežiūrą institucijoje užtikrinant įvairiapusiškus poreikius. 

2.2 Tenkinti socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno dienos centro lankytojo reikmes, 

užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius. 

2.3 Atsižvelgiant į dienos centro lankytojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, 

užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 

3. Socialinės priežiūros dienos centro lankytojams teikiamos paslaugos: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos, bendravimas, 

kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, dalyvavimas 

bendruomeniniame gyvenime, kitos mokamos paslaugos. 

4. Dienos centre dirba socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, užimtumo 

specialistas.  

 

 

II. SKYRIUS 

LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS 

1. Lankytojų priėmimas į socialinės priežiūros Dienos centrą organizuojamas: 

1.1. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Dėl asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste 

tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. gegužės 23 d. Nr. T-309, pirminį asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikį nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno miesto 

socialinių paslaugų centro (toliau - Socialinių paslaugų centras) socialiniai darbuotojai 

dirbantys seniūnijose. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal 



asmens nesavarankiškumą ir galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens 

interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. 

1.2. Lankytojai į Socialinės globos namus priimami sudarius trišalę sutartį su Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu asmeniu (Kauno miesto socialinių 

paslaugų skyriaus vedėja ar pavaduotoja), VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namais ir su asmeniu pageidaujančiu gauti socialinės priežiūros paslaugas dienos centre, 

bei socialinių globos namų direktoriui išleidus priėmimo įsakymą; 

1.3. Reikalingus dokumentus: asmens dokumento kopija, pensininko ar neįgaliojo 

pažymėjimo kopija, seniūnijos pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą Kauno mieste, 

medicinos dokumentų išrašas F-027A forma, kuriame būtinai turi būti nurodyta, kad 

asmuo neserga ūmia psichoze, infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir dienos 

centrą lankyti gali, Sodros pažyma apie asmens pajamas už paskutinius 3 mėn. įstaigai 

pateikia Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus.  

2. Lankytojo konfidencialumas – tai VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų darbuotojų 

pareiga be lankytojų ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie lankytojų sveikatos 

būklę, gydymą ir kitą asmeninio pobūdžio informaciją, kuriuos darbuotojai sužinojo atlikdami 

profesines ar darbo pareigas. Be lankytojo sutikimo jis nefotografuojamas, nefilmuojamas, 

nevykdoma kitokio pobūdžio apklausa ar tyrimai.  

3. Lankytojus fotografuoti, filmuoti, vykdyti jų apklausas, tyrimus galima tik iš anksto suderinus 

su lankytoju. 

 

III.SKYRIUS 

DIENOTVARKĖ 

1. Lankytojui kasdienė veikla organizuojama taip, kad ugdytų palaikytų, motyvuotų, skatintų 

asmens socialinius gebėjimus bei savarankiškumą. 

2. Dienos centras veikia pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.45 val., penktadieniais nuo 

8.00 iki 15.30 val., 13.00 - 13.30 – pietūs. 

3. Į išvykas lankytojai vyksta nurodytu laiku, pagal patvirtintą išvykų grafiką. 

 

IV. SKYRIUS 

LANKYTOJUI PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

1. Socialinės priežiūros Dienos centre organizuojamos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant 

įvairias visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. 

2. Socialinės priežiūros dienos centre yra teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslauga. Ši paslauga susideda iš bendrųjų paslaugų (informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas), bendravimo (pokalbiai prie arbatos, kaip sekasi senjore?), 



kasdieninių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (literatūrinis rytmetis, spaudos klubas, grupinė 

mankšta ir ergoterapija, šiaurietiškas ėjimas), darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

(rankdarbių dirbtuvėlės, kulinarinės kelionės, aplinkos tvarkymas, audimo pamokos, atminties 

lavinimo pamokos) bei sociokultūrinių paslaugų (muzikos terapija, dailės terapija, stalo 

žaidimai, valstybinių, religinių, tarptautinių švenčių paminėjimas, išvykos į muziejus, parodas, 

galerijas, parkus ir kt.). Lankytojams yra organizuojami 4 užsiėmimai per dieną ir maitinimas. 

Klientas prie socialinės priežiūros paslaugos gali užsisakyti kitas mokamas paslaugas. 

Klientams skiriama 30 vietų. 

 

V. SKYRIUS 

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS 

1. Lankytojai už socialinės priežiūros paslaugas moka pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimą dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo.  

2. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę priežiūrą dydis 

nustatomas proporcingai teikiamos socialinės priežiūros trukmei. 

3. Už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas klientas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo turi pervesti nurodytas lėšas į įstaigos 

atsiskaitomąją sąskaitą arba įnešti į įstaigos kasą; 

4. Grynuosius pinigus už paslaugų apmokėjimą priima materialiai atsakingas socialinis 

darbuotojas ir išduoda klientui apmokėjimo kvitą. Kiekvieną savaitę materialiai atsakingas 

socialinis darbuotojas surinktus pinigus pristato į buhalteriją. 

 

 

VI. SKYRIUS 

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

1. Lankytojas turi teisę: 

1.1. gauti išsamią informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pakeitimus; 

1.2. reikšti savo nuomonę apie gaunamas paslaugas žodžiu ir raštu. 

1.3. savo noru atsisakyti teikiamų paslaugų;  

1.4. naudotis visomis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis teisėmis; 

2. Lankytojo pareigos: 

2.1. suteikti socialinės priežiūros dienos centro socialiniam darbuotojui reikiamą darbui 

informaciją; 

2.2. lankytojai privalo mandagiai ir kultūringai bendrauti tarpusavyje ir su personalu.  



2.3  Asmuo už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, 

prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, agresyvų elgesį, keliantį pavojų sau ir kitiems, 

teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus gali būti pašalintas iš socialinės priežiūros 

dienos centro, nutraukiant paslaugų teikimo sutartį. 

2.4.  Kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, numatomi šie personalo 

veiksmai: 

2.4.1. kilus agresyviam ir neprognuozuojamam kliento elgesiui, kviečiama greitoji medicinos 

pagalba, pavojingais atvejais ir policija;  

2.4.2. dėl agresyvaus asmens elgesio socialinis darbuotojas surašo aktą, su kuriuo lankytojas 

supažindinamas pasirašytinai; 

2.4.3. lankytojui dėl agresyvaus elgesio sustabdomas paslaugų teikimas, kol bus pristatyta 

gydytojo pažyma, kurioje nurodyta, kad lankytojas dienos centrą lankyti gali. Esant 

būtinumui socialinis darbuotojas pasilieka teisę apie kliento sveikatos būklę pateikti 

užklausą šeimos gydytojui. 

2.5. Apie neatvykimą informuoti socialinį darbuotoją iš anksto arba pirmą neatvykimo dieną, iki 

10.00 val. Nelankant dienos centro ilgiau, kaip 5 darbo dienas privaloma pateikti 

dokumentus dėl nelankytų dienų pateisinti nelankymo atvejus. Dokumentais dėl 

nelankymo laikoma gydytojo pažyma, raštiškas pranešimas dėl būtino išvykimo ar apie 

kitas svarbias priežastis. 

2.6. Savo asmeninius daiktus (drabužius, avalynę ir kt.) laikyti tam skirtose vietose. 

2.7. Dienos centro patalpose avėti kambarine avalyne. 

2.8. Palaikyti švarą ir tvarką patalpose. 

2.9. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. 

 

 

VII. SKYRIUS 

PADALINIO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA 

1. Naudotis elektriniais prietaisais be darbuotojų žinios. 

2. Rūkyti ne tam skirtoje vietoje, piktnaudžiauti alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis, tyčia 

teršti bendrojo naudojimo patalpas ir aplinką. 

3. Neįspėjus socialinio darbuotojo išvykti iš socialinės priežiūros dienos centro nepasibaigus 

grupiniams užsiėmimams. 

4. Savarankiškai, nesuderinus su dienos centro darbuotojais, perkelti minkštą ar kietą inventorių 

bei kitus daiktus iš vienos patalpos į kitą, ant sienų kabinti paveikslus ir kita. 

5. Pažeisti šią vidaus tvarką bei kitus LR įstatymus. 

6. Lankytojui nesilaikant draudimų jis yra įspėjamas. Įspėjimai už padarytą draudžiamą veiklą 

registruojami lankytojų padarytų pažeidimų žurnale. 

 



 

 

VIII. SKYRIUS 

LANKYTOJŲ IŠBRAUKIMAS IŠ PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ SĄRAŠO 

1. Lankytojas gali būti išbraukiamas iš paslaugų gavėjų sąrašo dėl tokių priežasčių: 

1.1. lankytojo prašymu, pranešus apie tai raštu; 

1.2. pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai; 

1.3. lankytojui nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių; 

1.4. lankytojui neatvykus į socialinės priežiūros dienos centrą daugiau kaip 1 mėn. be 

pateisinamų priežasčių; 

1.5. lankytojui pateikus įstaigos administracijai klaidingą informaciją; 

1.6. paslaugų tiekėją reorganizavus ar likvidavus. 

 

 

IX. SKYRIUS 

GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA 

1. Ginčai ir konfliktai sprendžiami geranoriškumo principu, siekiant juos sureguliuoti taikiu būdu. 

2. Lankytojai gali išsakyti nusiskundimus žodžiu arba raštu. 

3. Kilus ginčui, konfliktui tarp lankytojų, lankytojas turi kreiptis į socialinį darbuotoją. 

4. Lankytojas nepatenkintas ginčo ar konflikto sprendimu, gali kreiptis raštu į dienos socialinės 

globos ir socialinės priežiūros padalinio vadovą. 

5. Skundas turi būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip po 20 darbo dienų. 

 

 

X.SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Šios vidaus tvarkos taisyklės galioja visiems Paslaugų gavėjams ir darbuotojams. 

2. Esant reikalui šios vidaus tvarkos taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos, keičiamos. 

3. Vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Socialinės globos namų nuostatais, Lietuvos 

socialinių paslaugų katalogu, reikalavimais nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, 

Lietuvos higienos norma HN 125:2011, Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo 

ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašu ir kitais veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

  



Socialinės priežiūros dienos centro vidaus tvarkos taisyklių                                                                                              

                           1 priedas 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikėjas 

(specialistas) 

1.  Bendrosios paslaugos 

1.1. Lankytojų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos; 

 

Socialinis 

darbuotojas 

2. Maitinimo organizavimas 
  Maistas gaminamas Kauno Panemunės socialinės globos namuose ir kiekvieną 

dieną prieš maitinimą, šiltas atvežamas į dienos centrą. 

2.1. Maisto krovimas į lėkštes ir jų išdalinimas paslaugų gavėjams; 

2.2. Pagalba valgant (pagal poreikį); 

2.3. Indų, panaudotų valgant, plovimas; 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas,  

4. Ergoterapijos organizavimas 

5.1. Individualūs ir grupiniai ergoterapijos užsiėmimai; 

5.2. Grupinė gydomoji mankšta; 

5.3. Pažintinių funkcijų lavinimas; 

5.5. Mokymas naudotis kompensacine technika; 

Užimtumo 

specialistas 

5. Užimtumas 

6.1. Darbinės veiklos parinkimas ir organizavimas (skaitymas, stalo 

žaidimai, diskusijos ir pan.); 

6.2. Paslaugų gavėjų įtraukimas į grupines veiklas;  

6.3. Bendravimas  

6.4. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

6.5. Darbinių įgūdžių ugdymas; 

6.6. Sociokultūrinės paslaugos; 

6.7. Lankytojų įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą; 

 

Užimtumo 

specialistas, 

socialinis 

darbuotojas 

 

  



 Socialinės priežiūros dienos centro vidaus tvarkos taisyklių                                                                                              

                           2 priedas 

 

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo 2017-12-19 Nr. T-820 priedas (Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-666 redakcija) 

 

Eil. 

Nr. 

Kitos mokamos paslaugos 

(paslaugos pavadinimas) 

Paslaugos teikėjas 

(specialistas) 

Kaina 

1.  Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Socialinis darbuotojas 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

Ergoterapeutas 

Užimtumo specialistas 

19,48 Eur. už 1 

dieną (su 

maitinimu)  

2.  Maitinimo paslaugų teikimas 

 

 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

4 Eur. už 

kompleksinius 

pietus; 

 

3. Transporto organizavimas 

Vairuotojas 

1,3 Eur už 1 

kilometrą Kauno 

mieste 

4. Atokvėpio paslauga Socialinis darbuotojas 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

6,5 Eur už 1 

valandą 

5.  Individuali ergoterapija Ergoterapeutas 7 Eur už 30 

minučių 

6.  Grupinė kineziterapija Kineziterapeutas 7 Eur už 30 

minučių (5 asmenų 

grupei) 

 

7.  Meninės raiškos mokymų organizavimas Užimtumo specialistas 

 

12 Eur už 45 

minutes (5 asmenų 

grupei) ir 10 Eur už 

45 minutes 

(individualiai) 

8.  Kulinarinių pamokų organizavimas Socialinis darbuotojas 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

(5 asmenų grupė) – 

7 Eur už 45 minutes 

(produktai 

neįskaičiuoti); 

 

11. Mokymų, kuriuose suteikiama žinių ir 

kompetencijų, reikalingų prižiūrint ir 

slaugant artimuosius, demencija 

sergančius artimuosius, organizavimas 

Socialinis darbuotojas 

 

10 Eur už 45 

minutes (5 asmenų 

grupei) 

12. Tautinių juostų audimo mokymų 

organizavimas 

Užimtumo specialistas 7 Eur už 45 minutes 

(3 asmenų grupei) 

Parengė:     Suderinta: 

socialinė darbuotoja Reda Česlevičienė dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros 

padalinio vadovė Indrė Krušinskienė 


