Teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos
.Paslaugos sudėtis:
Paslauga

Paslaugos apibūdinimas

1. Informavimas

Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos
paslaugas vaikų globos namuose, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę pagalbą,
socialinę pagalbą, paramą ir kitais aktualiais klausimais. Sudaromos sąlygos gauti
informaciją (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimo sistemą ir kt.). Užtikrinamas
informacijos apie asmenį konfidencialumas.
2. Konsultavimas Paslauga, kurios metu kartu su asmeniu (ir jo artimaisiais) analizuojama probleminė vaiko
socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją.
Supažindinama su VGN vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe, pareigomis.
Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais VGN ir kitų institucijų specialistais, gauti
reikiamą informaciją.
3. Atstovavimas, Atstovaujama ginant vaiko teisėtus interesus, sprendžiant įvairias vaiko (teisines, sveikatos,
tarpininkavimas
ūkines, buitines, socialines ir kt.), jo turto administravimo problemas reikalingose
institucijose. Tarpininkaujama vaikams, kuriems sukako 18 m.
4. Apgyvendinimas Gyvenamosios ir bendrojo naudojimo patalpos suteikiamos atsižvelgiant į LR teisės aktuose
nustatytus reikalavimus. Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas (privatumą garantuojanti
erdvė), apgyvendinant 1-2 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus
bei poreikius). Aprūpinama baldais, drabužiais, minkštojo inventoriaus daiktais (apranga,
patalyne ir kt.), įranga ir priemonėmis specialiesiems asmens poreikiams tenkinti. Vaikas
gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. VGN darbo (vidaus) tvarkos taisyklėse
nustatyta tvarka vaikas naudojasi ir bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui,
užimtumui) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės paslaugos.
5. Maitinimas
Vadovaujamasi Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Lietuvos higienos norma
HN 15:2005 „MAISTO HIGIENA“, kitais teisės aktais. Pateikiamas meniu (pagal
galimybes atsižvelgiama į pageidavimus dėl patiekalų asortimento). Maitinamasi ne mažiau
kaip 4 kartus per parą. Gydytojui rekomendavus skiriama dietinė mityba ir keičiamas
maitinimosi ritmas.
6. Sveikatos
Įstaiga sveikatos priežiūros licencijos neturi. Aprūpinama medikamentais, priemonėmis
priežiūra
(pagal normatyvus), esant poreikiui, - techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais,
vaikštynėmis ir kt).
Įstaigoje veikia sveikatos kabinetas. Teisės aktų nustatyta tvarka bendrosios praktikos
slaugytojas organizuoja ir įgyvendina pirminę vaikų sveikatos priežiūrą (organizuoja
kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus ir kt.), slaugos procesą, prižiūri
maitinimo organizavimą, ugdo ir kontroliuoja vaikų higienos įgūdžius, ugdo sveikos
gyvensenos ir socialinius gebėjimus, tarpininkauja guldant ugdytinius į ligoninę,
organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų, psichologinio ir kt.
smurto prevenciją. Prižiūri vaikų gyvenamąją aplinką ir gyvenimo sąlygas, nustatytas teisės
aktais. Stebi vaikų sveikatos būklę, teikia pirmąją ir skubią medicinos pagalbą. Esant
poreikiui, lydi vaikus į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.
7. Socialinis ir
pedagoginis
darbas,
bendravimas

7.1. Kasdieninio

Socialinis ir pedagoginis darbas organizuojamas pagal Individualius vaiko socialinės globos
planus, kuriuos derindamas su kitais, tiesiogiai su vaiku dirbančiais, darbuotojais, rengia
socialinis darbuotojas. Vaikas skatinamas turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį).
Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais ir kitais
bendruomenės nariais.
Pagrindiniai bendravimo partneriai – socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir
socialinių darbuotojų padėjėjai. Vaikui sudaroma galimybė laisvai reikšti savo mintis,
išklausoma ir pagarbiai vertinama jo nuomonė, aptariami svarbūs kasdieniniai reikalai,
asmeniniai išgyvenimai. Be to, vaikas dalyvauja savo šeimynos (grupės) veiklos
užsiėmimuose, vaikų savivaldoje, mokosi atstovauti sau, pradeda dalyvauti ir
bendradarbiauti gerinant savo būtį, keičiant įpročius, padedama rasti atsiradusių problemų
sprendimus.
Šia paslauga siekiama palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba
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gyvenimo
įgūdžių ugdymas
ir palaikymas
7.2. Darbinių
įgūdžių ugdymas
(užimtumas)
7.3. Laisvalaikio
organizavimas

tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant, atliekant asmeninės higienos, savitvarkos
(namų ruošos), buitinius darbus, bendraujant ir pan. (Vaikams nuo 14 m. mokami
kišenpinigiai, turi asmenines sąskaitas banke ir kt.).
Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama šeimynose, pagal 3 savarankiškumo
ugdymo programos, teminius mėnesio planus, saviruošos metu bei tvarkant įstaigos
teritoriją (šlavimas, grėbimas, gėlių sodinimas ir priežiūra).

Vyksta įvairūs laisvalaikio renginiai: diskotekos, švenčiami gimtadieniai, religinės,
valstybinės šventės. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus,
parodas, šventes visuomenėje ir kt. Siūloma dalyvauti meninės saviraiškos veikloje globos
namuose ir Šiaulių miesto įstaigose ( muzikos mokyklose, moksleivių namuose, sporto
mokyklose), sportinėje veikloje ( sporto renginiai įstaigoje, sporto valandėlės stadione bei
salėje).
Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, periodinę
spaudą (yra biblioteka), žiūrėti TV, naudotis internetu ir kt.
7.4. Pagalba
Esant būtinumui užtikrinama individuali, diskretiška įstaigos personalo pagalba specialiųjų
maitinantis,
poreikių ar neįgaliems vaikams, kurie dėl negalios nepakankamai geba patys tenkinti savo
prausiantis ir kito fiziologinių bei higieninių poreikių.
pobūdžio
pagalba
7.5. Asmeninės
Pagal įstaigos galimybes aprūpinama individualiomis asmens higienos priemonėmis,
higienos
veikia dušai (maudomasi ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę). Nustatyta tvarka vaikai
paslaugų
savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, savitvarkos kambariais, dušu, vonia ir kt.
organizavimo
Turintis specialiųjų poreikių (ar negalią) vaikas maudomas ne rečiau 1 k. per savaitę ir ,
esant reikalui kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros.
7.6. Kitos
Organizuojamas vaikų ikimokyklinis ugdymas, mokymasis iki 18 m. mokyklose ir
paslaugos, pagal užtikrinamas vaikų privalomasis švietimas (mokymasis iki 16 m.). Sudaroma galimybė
asmens
lankyti mokyklą, aprūpinama mokymo(si) priemonėmis. Padedama pasirinkti neformaliojo
savarankiškumo
švietimo programas mokykloje ir neformalaus ugdymo įstaigose - meno, dailės, sporto ir
lygį ir poreikius
kt.). Teikiama individuali pedagoginė pagalba mokantis. Įvertinus specialiuosius ugdymosi
poreikius, gebėjimus ir galimybes, parengiamos ir vykdomos individualaus ugdymo
programos (planai). Organizuojama psichologinė pagalba. Esant poreikiui, rengiamos ir
vykdomos individualios pedagoginės psichologinės pagalbos programos (planai).

