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MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE TEIKIAMŲ 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 
 
1. Bendrosios socialinės paslaugos  
 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos apibrėžimas ir sudėtis  Paslaugos teikimo trukmė / 
dažnumas 

Informavimas Reikalingos informacijos apie 
socialinę pagalbą suteikimas asmeniui 
(šeimai) 

Pagal poreikį  

Konsultavimas Pagalba, kurią kartu su asmeniu 
analizuojama asmens (šeimos) 
probleminė situacija ir ieškoma 
veiksmingų problemos sprendimo 
būdų 

Kol problema bus išspręsta  

Tarpininkavimas ir 
atstovavimas 

pagalbos asmeniui (šeimai) 
suteikimas sprendžiant įvairias 
asmens (šeimos) problemas (teisines, 
sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant 
dokumentus, mokant mokesčius, 
užrašant pas specialistus, 
organizuojant ūkinius darbus ir kt.), 
tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) 
ir jo aplinkos (kitų institucijų, 
specialistų, asmenų) 

Kol problema bus išspręsta  

Sociokultūrinės 
paslaugos 

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, 
teikiamos siekiant išvengti socialinių 
problemų (prevenciniais tikslais), 
mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant 
bendruomenę ir kurias teikiant 
asmenys (šeimos) gali bendrauti, 
dalyvauti grupinio socialinio darbo 
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama 
veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan. 

Pagal poreikį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Socialinės priežiūros paslaugos  
 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos apibrėžimas ir sudėtis  Paslaugos teikimo trukmė / 
dažnumas 

Intensyvi krizių 
įveikimo pagalba 

Socialinių įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, 
kitų būtinųjų paslaugų (asmens 
higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir 
(ar) organizavimas asmeniui (šeimai), 
siekiant atkurti jo (jos) 
savarankiškumą, prarastus socialinius 
ryšius ir padėti integruotis į 
visuomenę, laikino apgyvendinimo, 
jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, 
prievartos, nustatyto vaiko apsaugos 
poreikio ar kitų priežasčių negali 
naudotis savo gyvenamąja vieta 

Pagal poreikį. Iki 12 mėn. ir ilgiau 

Pagalba globėjams 
(rūpintojams), 
budintiems 
globotojams, 
įtėviams ir šeimynų 
dalyviams ar 
besirengiantiems 
jais tapti 

Atrankos, konsultavimo, mokymų, 
pagalbos ir paslaugų organizavimas, 
teikimas, suteikiant žinių ir 
kompetencijų, reikalingų auginant 
globojamus (rūpinamus), prižiūrimus 
ir įvaikintus vaikus 

Nuolat  

Vaikų dienos 
socialinė priežiūra 

Dienos socialinės priežiūros 
paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti 
vaiko ir jo šeimos narių socialinius 
bei gyvenimo įgūdžius 

Ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę 
ir ne trumpiau nei 4 valandas per 
dieną 

Palydėjimo 
paslauga 
jaunuoliams 

Visuma tarpusavyje susijusių 
paslaugų ir (ar) priemonių, kurios 
teikiamos, siekiant padėti palydėjimo 
paslaugos jaunuoliams 
gavėjams prisitaikyti prie socialinės 
aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti 
kylančias socialines ir kitas 
problemas, t. y. palengvinti 
palydėjimo paslaugos jaunuoliams 
gavėjų socialinę integraciją 
bendruomenėje 

Paslauga teikiama, iki paslaugos 
gavėjui sukaks 24 metai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Socialinės globos paslaugos  
 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos apibrėžimas ir sudėtis  Paslaugos teikimo trukmė / 
dažnumas 

Trumpalaikė 
socialinė globa 

Informavimas, 
konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas, 
apgyvendinimas, 
psichologinė-psichoterapinė pagalba, 
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas (tvarkant pinigų 
apskaitą, apsiperkant ir mokant 
mokesčius, planuojat ir atliekant 
namų ruošos darbus, bendraujant ir 
pan.), 
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, 
mezgimas, , savarankiškas patalpų, 
aplinkos tvarkymas ir pan.), 
laisvalaikio organizavimas, 
asmeninės higienos paslaugų 
organizavimas 
(skalbimo paslaugų ir t. t.), 
maitinimas  
ugdymo organizavimas 
sveikatos priežiūros paslaugos  
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui 
pagal jo savarankiškumo lygį 

Ne ilgiau nei 18 mėn.  

Ilgalaikė socialinė 
globa 

informavimas, 
konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas, 
apgyvendinimas, 
psichologinė-psichoterapinė pagalba, 
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas (tvarkant pinigų 
apskaitą, apsiperkant ir mokant 
mokesčius, planuojat ir atliekant 
namų ruošos darbus, bendraujant ir 
pan.), 
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, 
mezgimas, , savarankiškas patalpų, 
aplinkos tvarkymas ir pan.), 
laisvalaikio organizavimas, 
asmeninės higienos paslaugų 
organizavimas 
(skalbimo paslaugų ir t. t.), 
maitinimas  
ugdymo organizavimas 
sveikatos priežiūros paslaugos  
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui 
pagal jo savarankiškumo lygį 

Be tėvų globos likusiems 
vaikams, kuriems nustatyta 
nuolatinė globa 
iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa 

_________________ 
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