
 PATVIRTINTA 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 29   

d. įsakymu Nr. ĮS-V-1007 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS 

VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro atitikties 

socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau – 

Centras) dienos socialinės globos institucijoje ir asmens namuose kokybę ir socialinės globos 

normų laikymąsi, Centro veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos normoms 

įsivertinimą.  

2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 patvirtintu Socialinių globos normų 

aprašu. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.  

 

 II. SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ GRUPĖ 

 

4. Centre, atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjus, yra išskiriama ši socialinės globos 

normų grupė:  

4.1. Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos 

socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos 

įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenų, suaugusių 

asmenų ir vaikų su negalia namuose.   

 

III. VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) KRITERIJAI 

 

5. Centre taikomi atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) kriterijai: 

5.1. paslaugų paskyrimas, planavimas; 

5.2. asmens, vaiko ir jų šeimų gerovės užtikrinimas, teikiant asmeniui, vaikui asmeninę 

socialinę globą, o šeimai – reikalingą socialinę pagalbą; 
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5.3. Įvairiapusiškų asmens poreikių užtikrinimas, vaiko vystymosi poreikių 

užtikrinimas ir asmens, vaiko įgalinimas; 

5.4. aplinka; 

5.5. personalas; 

5.6. valdymas ir administravimas. 

 

IV. SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES  SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS 

VERTINIMO TVARKA   

 

6. Socialinės globos vertinimą (įsivertinimą) atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirti 

darbuotojai ar darbuotojai, kuriems atlikti įvertinimą (įsivertinimą) pavesta pareigybės 

aprašymuose.  

7. Socialinės globos normoms vertinimas (įsivertinimas) Centre atliekamas  

vieną kartą metuose pagal pateiktą klausimyną (priedas Nr. 1). Už praeitus kalendorinius metus 

vertinimas (įsivertinimas) atliekamas ne vėliau, kaip iki einamųjų metų kovo  

1 dienos.  

8. Darbuotojai, atliekantys atitikties socialinės globos normoms vertinimą (įsivertinimą) 

pasirinktinai naudoja dokumentų analizės, socialinės globos gavėjų, socialinės globos įstaigos 

personalo, socialinės globos gavėjų ir (ar) jų artimųjų apklausos, interviu, stebėjimo, anketavimo ir 

kitus metodus.  

9. Atlikus socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimą (įsivertinimą), 

klausimyno pabaigoje pateikiamos apibendrintos įsivertinimo išvados ir rekomendacijos.  

10. Centro direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai arba darbuotojai, kuriems atlikti 

įvertinimą (įsivertinimą) pavesta pareigybės aprašymuose, ne vėliau, kaip iki kovo 15 d. socialinės 

globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus, išvadas ir 

rekomendacijas pristato Centro direktoriui.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Centro direktoriaus įsakymu. 

12. Pasiūlymus ar papildymus gali teikti Centro personalas, socialinės globos paslaugų 

gavėjai ir jų tėvai (globėjai).  

 

                              _______________________________ 


