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VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI  

ILGALAIKĖS/TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO   

APRAŠAS 

 

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo Kauno Panemunės socialinės globos 

namuose tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimo 

ir sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo procedūrą, socialinių paslaugų teikimo skyrimą, 

sustabdymą ir nutraukimą, mokėjimą už paslaugas, informacijos apie asmenis saugojimą. 

2. Kauno Panemunės socialinės globos namuose teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos, t.y. visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, 

rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo 

įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga 

nuolatinė priežiūra). 

3. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos įstaigoje teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 

6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje. Gyventojo išvykimas į 

gydymo, slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas arba atostogų įskaitomas į trumpalaikės globos 

laikotarpį. 

4. Tvarka taikoma nustatant socialinių paslaugų poreikį asmenims  LR piliečiams; užsieniečiams, 

tarp jų ir asmenys be pilietybės, tačiau  turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje; kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais. 

5. Asmenys ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai gali būti apgyvendinami savivaldybių 

sprendimu, (kai sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima savivaldybė, socialinės 

paramos skyrius arba socialinės globos skyrimo komisija) arba socialinės globos įstaigos ir 

paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu, esant laisvai 

vietai, pateikiant dokumentus atsakingam darbuotojui. 

6.  Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas 

savivaldybės ir socialinės globos įstaigos. Kai ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa teikiama ir 

finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir 

savivaldybės: 

- asmuo apgyvendinamas socialinės globos namuose  vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašu; 

- asmuo už teikiamą ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą moka pagal, patvirtintą Kauno miesto 

savivaldybės tarybos Gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą.  

7. Kai ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa teikiama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio 

asmens (jam atstovaujančio asmens) ir globos namų - asmuo už ilgalaikę/trumpalaikę socialinę 

globą moka pilną socialinės globos kainą.  

8. Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos skyrimo, asmens socialinės globos poreikių vertinimo 

ir  nutraukimo klausimus svarsto ir išvadas įstaigos vadovui teikia, jo įsakymu sudaryta komisija 



dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų vertinimo ir teikimo Kauno Panemunės 

socialinės globos namuose. 

9. Kauno Panemunės socialinės globos namų socialiniai darbuotojai nustato senyvo amžiaus asmenų 

ir suaugusių asmenų su negalia, pageidaujančių gauti ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas ar gaunančių socialines paslaugas Kauno Panemunės socialinės globos namuose, 

specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės globos) poreikį. 

 

II. APGYVENDINIMAS 

 

10. Gyvenamosios patalpos naujai atvykusiam asmeniui parenkamos atsižvelgiant į asmens 

specialiuosius poreikius, individualias savybes bei ypatumus, įstaigos galimybes. 

11. Asmuo apgyvendinamas dviviečiame arba esant galimybei vienviečiame kambaryje. 

Aprūpinamas reikalingais baldais. Gyvenamoji aplinka sukuriama kuo artimesnė namų aplinkai. 

Asmeniui pageidaujant, kambaryje galima turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai 

nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. 

12. Asmens higienos patalpos (tualetas, dušas) yra lengvai ir greitai pasiekiamos, šalia gyvenamojo 

kambario. 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

13. Asmeniui įstaigoje įvertinami asmens socialinės globos poreikiai.  Vertinant asmens poreikius, 

dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats asmuo ar, esant poreikiui, asmens globėjas, rūpintojas, 

kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai. 

14. ISGP (įskaitant ir preliminarų) senyvo amžiaus asmeniui sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, 

asmeniui su negalia (taip pat ir turinčiam sunkią negalią) – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo 

asmens atvykimo į socialinės globos įstaigą dienos.   Pagal galimybes yra užtikrintas paties 

asmens ar jo globėjo, rūpintojo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimas sudarant, 

peržiūrint ir tikslinant ISGP.  

15. Asmeniui, atsižvelgiant į įvertintus poreikius, teikiamos šios socialinės globos paslaugos: 

15.1. informavimas; 

15.2. konsultavimas; 

15.3. tarpininkavimas ir atstovavimas; 

15.4. apgyvendinimas; 

15.5. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 

apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.); 

15.6. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas 

patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.); 

15.7. laisvalaikio organizavimas; 

15.8. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba; 

15.9. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.); 

15.10. maitinimas; 

15.11. sveikatos priežiūros paslaugos (slauga); 

15.12. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

 

V. MOKĖJIMO TVARKA UŽ SOCIALINĖS GLOBOS 

PASLAUGAS 

16. Mokėjimas už ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą vykdomas pagal steigėjo patvirtintus 

įkainius. 



17. Su parengta apmokėjimo už ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą sutartimi (10 priedas), 

supažindinamas asmuo ar jo globėjas, mokėsiantis už paslaugas. Sutartis registruojama 

registracijos žurnale. 

18. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę/trumpalaikę socialinę 

globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos trukmei. 

19. Jei asmuo globos namuose apgyvendinamas Kauno miesto socialinių paslaugų skyriaus 

sprendimu, mokėjimo už ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į 

asmens pajamas, kuris neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal 

Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) 

išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už 

ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą padengti. 

20. Jei už ilgalaikės/trumpalaikės globos paslaugas asmuo (jo globėjas, rūpintojas) moka pilną 

paslaugos kainą, Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos. 

21. Asmuo, pageidaujantis pakartotinai gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, turi būti 

visiškai atsiskaitęs su Įstaiga už anksčiau teiktas šios rūšies paslaugas. 

22. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis LR buhalterinės 

apskaitos įstatymu ir kitais galiojančiais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais dokumentais. 

 

VI. PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

23. Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų asmeniui sustabdymo ir nutraukimo 

paslaugas gaunantis asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys), 

nurodydamas aplinkybes ir laikotarpį, su prašymu kreipiasi į įstaigos vadovą. 

24. Įstaigos vadovas prašymą su savo teikimu ir išvadomis perduoda ar savo iniciatyva teikia siūlymą 

sustabdyti ar nutraukti socialines paslaugas tai  komisijai (asmeniui), kurios sprendimu socialinės 

paslaugos buvo skirtos. 

25. Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui gali būti nutraukiamas: 

25.1. asmeniui nesilaikant įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei 

trims taisyklių pažeidimų aktams; 

25.2. asmeniui nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties 

reikalavimų; 

25.3. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra paslaugos, kurią 

asmuo gauna, poreikio; 

25.4. pačiam asmeniui prašant. 

26. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui gali būti sustabdomas: 

26.1. laikinai paskyrus kitas socialines paslaugas; 

26.2. laikinai išvykus priverstiniam,  ilgalaikiam gydymui (išskyrus palaikomąjį gydymą ir 

slaugą). 
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VšĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dienos socialinės globos centras (toliau- Centras) priklauso VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namų struktūriniam dienos socialinės globos ir priežiūros padaliniui. Centre teikiama paslauga- 

dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims su negalia ir su sunkia negalia (institucijoje). 

2. Centro tikslas- teikti dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus Kauno miesto gyventojams 

su negalia ir su sunkia negalia. Dienos socialinė globa apima visumą paslaugų, kuriomis paslaugų 

gavėjams teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, 

institucijoje. Pagal gavėjų poreikius ir savarankiškumo lygį teikiamos šios paslaugos (1 priedas): 

 Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas); 

 Bendravimas; 

 Laisvalaikio organizavimas; 

 Maitinimo organizavimas; 

 Asmens higienos paslaugų organizavimas; 

 Psichologinė pagalba; 

 Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; 

 Transporto organizavimas; 

 Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Paslaugas teikiantys darbuotojai: padalinio vadovas, socialiniai darbuotojai, individualios 

priežiūros darbuotojai (socialinių darbuotojų arba slaugytojų padėjėjai), slaugytojas, psichologas, 

užimtumo specialistas, kineziterapeutas (masažuotojas, ergoterapeutas), vairuotojas. 

Paslaugos teikiamos iki 30 asmenų su negalia ir su sunkia negalia darbo dienomis. Paslaugos 

vienam asmeniui turi būti teikiamos ne mažiau kaip 3 valandas per dieną ir ne daugiau kaip 10 

valandų per dieną iki 5 kartų savaitėje darbo dienomis. 

 

II. SKYRIUS 

LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS 

1. Lankytojų priėmimas į centrą organizuojamas: 

1.1.  Prieš pradedant lankyti centrą būsimam lankytojui centro administracija sudaro galimybes  

1 darbo dieną pabandyti paslaugas neorganizuojant transportavimo ir maitinimo paslaugų. 

1.2. Lankytojai į centrą priimami sudarius dienos socialinės globos sutartį su Kauno miesto 

savivaldybės administracija, sudarius vidaus sutartį su Kauno Panemunės socialinės globos namais 

bei globos namų direktoriui išleidus priėmimo įsakymą. 

1.3. Dienos socialinės globos sutartis iš Kauno miesto socialinių paslaugų skyriaus pasiekia Kauno 

Panemunės socialinės globos namus kartu su lankytojo byla, kurioje yra pateikti dokumentai: asmens 

dokumento kopija, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija; pažyma apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą Kauno mieste, specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikio nustatymo pažymos kopija; 

medicinos dokumentų išrašas (F-027A forma), kuriame būtinai turi būti nurodyta, kad asmuo neserga 

ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir dienos centrą lankyti gali; pažyma apie asmens 

pajamas už paskutinius 3 mėn., taip pat kiti teisingi duomenys. 



1.4. Lankytojas pirmą lankymo dieną mediciniškai apžiūrimas slaugytojo, atliekamas higieninis 

patikrinimas. Slaugytoja užveda asmens sveikatos bylą, atsakingas socialinis darbuotojas užveda 

lankytojo socialinę bylą.  

1.5. Lankytojo konfidencialumas – tai Kauno Panemunės socialinės globos namų darbuotojų pareiga 

be lankytojų ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie lankytojų sveikatos būklę, gydymą 

ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos darbuotojai sužinojo atlikdami profesines ar darbo 

pareigas. Be lankytojo sutikimo jis nefotografuojamas, nefilmuojamas, nevykdoma kitokio pobūdžio 

apklausa ar tyrimai.  

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

lankytojo artimaisiais bei lankytojui (jo globėjui, rūpintojui) išreiškus rašytinį sutikimą.  

 

III.SKYRIUS 

DIENOTVARKĖ 

1. Kasdienė centro veikla organizuojama ir paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų, skatintų 

asmens savarankiškumą, skatintų saviraišką, tenkintų fizines, dvasines, socialines, kultūrines 

lankytojų reikmes. 

2. Užimtumas, socialinė veikla ir kita veikla vykdoma grupėse, formuojamose pagal asmenų interesus 

(apie 5 - 12 asmenų grupėje). Atsakingi centro darbuotojai užtikrina, kad vienu metu dirbtų ne mažiau 

kaip 2 darbuotojai, atsakingi už veiklos grupių dienos centre organizavimą ir paslaugų gavėjų 

saugumą. 

3. Centras veikia ištisus metus, pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.45 val., penktadieniais nuo 

8.00 iki 15.30 val. 

4. Centro darbotvarkė: 

8.00 – 9.30 lankytojų atvežimas į centrą 

9.30 – 10.00 pusryčiai 

10.00 – 13.00 grupiniai užsiėmimai 

13.00 –  13.30 pietūs 

13.30 – 14.45 grupiniai užsiėmimai 

15.00 – 16.45 lankytojų išvežiojimas namo 

4. Socialinės globos namų administracija turi teisę centro veiklą sustabdyti atostogų metui. 

5. Į ekskursijas, išvykas lankytojai vyksta nurodytu laiku pagal patvirtintus renginių planus. Vykstant į 

išvyką, iš anksto informuojami lankytojų globėjai (rūpintojai) ir gaunamas rašytinis arba žodinis jų 

sutikimas.   

6. Priklausomai nuo metų sezono ir kitų aplinkybių dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą skelbia 

direktorius savo įsakymu. 

IV. SKYRIUS 

PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS 

1. Lankytojui pradėjus lankyti centrą paskirtas atsakingas socialinis darbuotojas per 1 mėnesį sudaro 

individualų socialinės globos planą (ISGP), pasikeitus poreikiams arba ne rečiau kaip 1 kartą į metus 

ISGP peržiūrimas, tikslinamas, atnaujinamas. ISGP sudarymo ir atnaujinimo metu užtikrinamas 

paties lankytojo arba lankytojo artimojo ir visų specialistų dalyvavimas. 

2. Centro lankytojams teikiamos sveikatos priežiūros specialistų paslaugos (1 priedas), o reikalingas 

higienos priemones, medikamentus, naudojamus lankytojų reikmėms lankytojas ar jo artimasis 

(globėjas, rūpintojas) parūpina patys. Higienos priemonės ir medikamentai perduodami slaugytojai. 

3. Esant poreikiui lankytojams vaistus dalina ir už savalaikį jų suvartojimą atsako centro slaugytojas, 

vadovaudamasis gydytojo nurodymu. Asmens byloje turi būti išrašas iš asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos apie asmeniui reikiamų vaistų dozes ir vartojimo laiką. 

4. Lankytojo sveikatos (medicininės paslapties) saugojimas arba konfidencialumas – tai socialinės 

globos namų darbuotojų pareiga be lankytojo ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie 



lankytojo sveikatos būklę, diagnozę, gydymą ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos darbuotojai 

sužinojo atlikdami profesines ar darbo pareigas. 

5. Centre laikomasi sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo. 

6. Užtikrinant asmens saugumą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su lankytojo sveikatos būklės pasikeitimu 

ar teisių pažeidimais yra registruojami ir priimami sprendimai jų prevencijos tikslais ateityje. 

7. Centro lankytojams maitinimas organizuojamas 3 kartus per dieną, vadovaujantis patvirtintu 

maitinimo režimu.  

8. Lankytojams maistas patiekiamas trečiame aukšte esančioje valgyklėlėje. 

9. Lankytojų patogumui, galima naudotis centre įrengtu dušu. 

10. Centre organizuojama transportavimo paslauga. Lankytojai pagal dienotvarkę įstaigos 

mikroautobusu ryte atvežami iš namų ir darbo pabaigoje parvežami namo. Transportavimas 

vykdomas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą maršrutą. 

11. Iškilus problemoms, susijusioms su paslaugų gavėjo sveikatos būklės pokyčiais, saugumu ar kitomis 

aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojamas asmens globėjas, rūpintojas, esant poreikiui, kiti 

šeimos nariai ar artimieji. 

12. Centro darbuotojai teikia bendrąsias paslaugas centro lankytojų artimiesiems, sudaro sąlygas gauti 

reikiamą informaciją, konsultuotis su centre dirbančiais specialistais lankytojo priežiūros ir sveikatos 

klausimais.  

V. SKYRIUS 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

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

1.1. Lankytojui arba jo artimajam raštu atsisakius teikiamų paslaugų; 

1.2. Pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai; 

1.3. Lankytojui arba lankytojo artimajam nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių; 

1.4. Lankytojui neatvykus į dienos centrą daugiau kaip 1 mėnesį be pateisinamų priežasčių; 

1.5. Lankytojui arba lankytojo artimajam pateikus centro administracijai klaidingą informaciją; 

1.6. Paslaugų teikėją reorganizavus ar likvidavus; 

1.7. Lankytojui persikrausčius nuolat gyventi į kitą vietovę; 

1.8. Pradėjus lankytojui teikti trumpalaikę ar ilgalaikę globą; 

2. Nutraukiant sutartį įstaigos iniciatyva, lankytojas (jo globėjas, rūpintojas) apie tai informuojamas 

prieš tris mėnesius. 

3. Dienos globa sustabdoma: 

3.1. Įtarus, kad lankytojas gali sirgti užkrečiamąja liga, iki tol, kol gaunama medikų išvada raštu, kad 

asmuo nekelia pavojaus užkrėsti kitus lankytojus bei personalą; 

3.2. Dėl agresyvaus lankytojo elgesio, iki tol, kol gaunama medikų išvada raštu, kad asmuo savo 

elgesiu nekelia pavojaus sau ir kitiems ir centrą lankyti gali; 

3.3. Rašytiniu lankytojo (jo globėjo, rūpintojo) prašymu dviejų mėnesių laikotarpiui, išskyrus, kai 

paslaugų gavėjas gydomas ilgalaikio palaikomojo gydymo ligoninėje (šiuo atveju dienos globos 

teikimas sustabdomas iki gavėjas sugrįš į namus). 

3.4. Paslaugų teikimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas 

sustabdyti dienos globos teikimą. 

3.4.1. Jei, praėjus dviem mėnesiams nuo prašymo sustabdyti dienos globos teikimą, nesikreipiama 

dėl dienos globos teikimo atnaujinimo, dienos globa nutraukiama. 

4. Sprendimą dėl dienos globos sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo priima įstaigos direktorius 

arba jo įgaliotas asmuo. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius raštu 

per 5 darbo dienas informuojamas apie sprendimą sustabdyti, nutraukti ar atnaujinti dienos socialinės 

globos paslaugų teikimą.  


