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MOLETU VAIKU SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU SoCIALINES GLoBoS
ATITIKTIES SOCIALINEMS GLOBOS NORMOMS ISIVERTINIMAS

202?m.vasario 24d. Nr. L-S//

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro A1-417 2021-06-
02 Del Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. lsakymoNr. Al-46 ,,Del Socialines globos normq apraSo patvirtinimo" pakeitimo 1 priedu ,,Likusiq be ievq
globos vaikq, socialines rizikos vaikq, vaikq su negalia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos
normos, taikomos socialines globos namams", 2020 m, sausio 24 d,. Moletq vaikq ,uru.uiki5ko
gyvenimo namll direktoriaus isakymu Nr. V - 6 sudaryta komisija Moletq vaikq savarankiSko
gyvenimo namq vaikq socialines globos kokybes gerinimui, kuri vertino savarankisko gyvenimo
namq atitiktf socialines globos norrnoms.

Vertinant pagal atskiras normq sritis nustatyta, kad:

I sritis. Paslaugq paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas.
Apgyvendinant vaikus MVSGN ir bendruomeniniuose vaikq globos namuose, isklausoma

vaiko, tevq ar globejq nuomone apie lstaigos tinkamum4 vaiko foreikiams. Vertinant vaiko
poreikius ir sudarant ISGP, atsiZvelgiama i vaiko nuomong ii norus. ipatingas demesys skiriamas
vaiko socialiniq igudZiq ugdymui, finansinio raStingumo ugdymui, gebejimiri planuoti savo laik4,
riipintis vaiko emocine it fizine sveikata. Organizuojant neformalia veiklE didelis demesys
kreipiamas i vaiko norus, gebejimus ir galimybg rinktis. Poreikio verlinimas ii tSCp sudarymas
atliekamas kart4 per metus, po 6 menesiq perZifirimas, o atsiradus naujoms aplinkytems
perZitrimas ir koreguojamas tuoj pat.
I5vados: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

II sritis. Artimos Seimai namq aplinkos sukurimas.
Maitinimas organizuojamas laikantis teises aktq reikalavimq. Visada atsiZvelgiama i vaiko

pageidavimus, esant poreikiui vaikai gauna dietini maist4. Vaikai apr[pinami rliais, avalyne,
atsiZvelgiant i jq pageidavimus, apsipirkineja su ,,savo asmeniu", o uyresri aptarg porei{i ir
savarankiSkai. MVSGN ir BVGN skyriuje vaikai apgyvendinami po 7 arba po 2, ki"kri.ru,
kambaryje turi atskir4 erdvg su reikalingais baldais i. ktlinu.rtoriumi. Sudaromos s4lygos susitikti
su tdvais, giminemis, draugais. Vaikai pagal savo amZiq ir brand4 dalyvauja priimani Jprendimus,
dalyvauja visuomenineje veikloje, bendruomenes gyvenime. Kiekvienas vaikas turi atitinkamas
uZduotys uZ kurias jis yra atsakingas.
I5vada: TrDkumq ir neatitikimq socialines globos nofinoms nenustatyta.

III. sritis. vaiko vystimosi poreikig uztikrinimas, vaiko lgalinimas.
Vaikq sveikata r[pinasi slaugytoja, ir kiti dirbantys darbuotojai. Esant poreikiui vaikai

aprDpinti ortopedinemis technikos priemonemis, perkami akiniai pagal gydytojq i5raSytus receptus,
vienas vaikas ne5ioja klausos aparatus. Vaikai lanko uZsiemimus fvfofEiq kuno kulturos ir sporto
centre, Moletq kulturos centre, Moletq jaunimo uZimtumo centre, burelius mokyklose. ,,Savas



asmuo" dalyvauja ivairiuose ugdymo istaigq organizuojamuose renginiuose, klases tevq
susirinkimuose. Vaikams pagal amLitl ir brand4 bei specialiuosius poreikius uZtikrintas ugdymasis,
asmens higienos fgfidZiq ir savitvarkos gebejimq lavinimas. Kiekvien4 menesi skiriama
ki5enpinigiq smulkioms
i5laidoms ir, esant galimybems, teikiama kita finansine bei materialine parama. Vaikai gebantys

iSsakyti savo nuomong bendrauja su VVTAIT atstovais, AV darbuotojais sprendZiant jo gr4Zinimo i
5eim4 problemas. Pagal savo amZiq ir brand4 geba apibDdinti bendravim4 ir jo rezultatus.
ISvada: TrDkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

IV sritis. Vaiko palyddjimas isavaranki5k4 gyvenim4.
Nuo 14 metq ypatingas demesys skiriamas savaranki5ko gyvenimo pasiruo5imui. Vis4 tai

atsispindi ISGP. Planuojamas specialybes pasirinkimas, galimybes vasarQ isidarbinti, priemonds
neprimetamos, bet aptariamos kartu su vaiku, i5siai5kinami norai ir galimybes. Vaikai skatinami
patys priimti sprendimus. MVSGN pagal savaranki5ko gyvenimo programQ apgyvendinami vaikai
sulaukE pilnametystds. 2021metais savaranki5ko gyvenimo paslauga naudojosi 2 jaunuoliai.

Norint atlikti i5samesnf Sios srities tyrim4, buvo atlikta BVGN skyriuje gyvenandiq vaikq ir
dirbandiq darbuotoj q apklausa.

Tyrimo iSvados. Merginos teisingai apibfidino savaranki5k4Lmogq, matome, kad ugdant
savarankiSkum4, pagrindini vaidmeni atlieka savas asmuo ir socialiniai darbuotojai. Abi Zino koki
darbq noretq dirbti uZaugusios, turi pasirinkusios specialybes, Zino kur jas galima igyti ir Siuo

klausimu kalbasi esant poreikiui. Merginos yra aplankg labai daug ivairiq valstybiniq istaigq ir
susipaZing su jq veikla, taip pat Lino i kokias istaigas kreiptis i5ejus i5 bendruomeniniq vaikq globos
namq. Atsakinejant i klausimus apie Seimos planavim4, atsaking4 tevystg, motinystg, nuomones
sutapo, kad Siais klausimais pokalbiq ir informacijos pakanka. Geba savarankiSkai susiplanuoti
menesio pajamas ir iSlaidas, igyvendinimas kartais pavyksta, kartais ne.

I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

V sritis Aplinka ir btrstas.
Vaikui uZtikrinta, kad MVSGN bendro naudojimo patalpq bei gyvenamqjq patalpq

iSplanavimas ir irengimas atitinka socialines globos namq vaikams paskirti. Bendruomeniniai vaikq
globos namai isikDre naujai pastatytame name, aplink didelis Zemes sklypas, kuris yra aptvertas.
Vaikai saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis. MVSGN ir BVGN skyriaus teritorijose yra
pakankamai erdves Zaidimams, sportui ir kitiems vaiko amLi''4 ir brand4 atitinkantiems laisvalaikio
uZsiemimams, turi galimybg specialiai tam skirtose patalpose i5siskalbti ir i5sidZiovinti savo

drabuZius, atlikti kitus buities darbus. Patogus susisiekimas ir su mieste esandiomis rekreacinemis
zonomis. Vaikai apgyvendinti kambariuose, atsiZvelgiant i jq amZiq, lyti, brandq, poreikius,
interesus ir jq suderinamum? su kitq vaikq interesais. Viename kambaryje gyvena ne daugiau kaip 2
vaikai.
I5vados: TrDkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

VI sritis Personalas.
MVSGN vaikams vis4 par4 uZtikrinama kokybi5ka socialine globa, atitinkanti personalo ir

globojamq vaikq skaidiaus santyki dien4 ir nakti. Personalas savo darbe vadovaujasi Zmogi5kosios
etikos normomis ir patvirtintu etikos kodeksu. Visi darbuotojai turi reikiam4 profesini i5silavinim4,
i5klausg mokymus. Darbuotojq bendravimas su vaikais ir tevais (globejais, r[pintojais) grindZiamas
abipuses pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. darbuotojai ugdo vaikq pagarbq
bendravim4 tarpusavyje ir su suaugusiais asmenimis.
I5vados: Tr[kumq ir neatitikimpsocialines globos normoms nenustatyta.



VII sritis Valdymas ir administravimas.
[staiga turi visus reikalingus ir teises aktq nustatytus dokumentus, vyrauja geranori5ka ir

konstruktyvi reakcija i skundus ir pageidavimus, veikl a grindliama skaidrumo, atskaitomybes,
vie5umo principais. Darbuotojai dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, esant
poreikiui MVSGN perka seminarq ar mokymq paslaugas ir visi darbuotojai juose dalyvauja.
UZ profesines pagalbos kolegoms organizavim4 istaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui ir psichologe. Kart4 i ketvirti, o esant poreikiui ir dalniau, organizuojamos
intervizijos.
I5vados: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

Nustatytos MVSGN stipriosios pus6s:
1. Likusiam be tevq globos vaikui uZtikrinamas teikiamos socialines globos tikslingumas,

paremtas iSsamiu ir visapusi5ku vaiko poreikiq vertinimu ir individualaus socialines globos
plano sudarymu, periodi5kai ji perZiurint ir patikslinant.

2. Vaikams sukurta ir uZtikrinta jo poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka, pagrista abipusiu
vaiko ir socialines globos istaigos darbuotojq pasitikejimu, pagarba ir meile, sudarytos
galimybes i5reik5ti savo pageidavimus del maitinimo, aprangos, individualiq asmens
higienos priemoniq, estetikos.

3. Vaikq frzing ir psiching sveikat4 uZtikrina dirbanti slauge ir psichologe, kurios tinkamai ir
laiku organrzuoja sveikatos prieZiflros paslaugas. Vaikams sukurta palanki ugdymosi
aplinka, siekianti igalinti ir jiems padeti igyti socialiniq ir savaranki5ko gyvenimo igUdZiq.

4. MVSGN darbuotojai, savas asmuo, uZtikrina pagalbq ir pasibaigus likusio be tevq globos
vaiko globai, tarpininkauj a tarp vaiko ir atitinkamq institucijq, kad bltq suteikta teises aktq
nustatyta finansine parama, ulmegzti kontaktai su socialine aplinka, padesiantys vaikui
uZtikrinti reikiamas socialines integracijos priemones. 202I metais 2 jaunuoliai naudojosi
savaranki5ko gyvenimo paslauga.

5. MVSGN ir BVGN skyriuje vaikai naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatum4
garantuojandiomis patalpomis. Kambariuose dauguma gyvena po viena, naudojasi esandi4
sporto sale, biblioteka, relaksaciniu kambariu, erdviu, saugiu kiemu su pavesine ir Zidiniu.
Karantino laikotarpiu patalpos dezifekuojamos, sudarytos s4lygos nuotoliniam vaikq
mokymuisi, vadovaujamasi LR, SADM ir savivaldybes ekstremaliq situacijq komisijq
nurodymais ir rekomendacijomis.

6. Vaiko poreikiq tenkinim4 uZtikrina kvalifikuota specialistq komanda, kurioje dirba tinkamas
asmenines savybes turintys darbuotojai, gebantys dirbti komandoje, kompleksi5kai sprgsti
vaikq problemas, pagarbiai ir Siltai bendrauti su vaiko tdvais, globejais, rlpintojais.

7. VSGN veikla grrndliama skaidrumo, atskaitomybes, vie5umo principais, reguliariai
atnaujinamas internetinis puslapis, vyrauja geranori5ka ir konstruktyvi reakcija i skundus ir
pageidavimus. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikacij4, dalyvaudamas darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo periodiniuose mokymuose, studijuojant igyja naujq Liniq,
reikalingq darbe, sudaromi metiniai darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo planai.

Nustatyta MVSGN tobulintina veikla.
. Siekiant, kad vaikai kuo daugiau igytq praktiniq fgudZiq atliekant kasdienio gyvenimo

funkcijas, i savaranki5kumo ugdym4 itraukti socialiniq darbuotojq padejejus.
o Skatinti vaikus vasaros atostogq metu isidarbinti, teikti informacii4 ir tarpininkauti ie5kant

darbo vietq. Dalyvauti -Moletq rajono savivaldybes ,,Jaunimo uZimtumo vasar4 ir
integracijos i darbo rink4" programoje.



o Skatinti dalyvavim4 savanori5koje veikloje, sudarant vaikams galimybg aktyviai prisideti
prie visuomenes geroves kurimo taip pat ugdant asmening savirai5k4 ir tobulejimq.

Komisijos iSvados ir sifrlymai:

ISvados: MVSGN teikiamos socialines globos paslaugos atitinka socialines globos normas.

Komisijos pirmininke:
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