
                                                         PATVIRTINTA 

Pasvalio socialinių paslaugų centro  

         direktoriaus 2022 m. kovo 14 d.  

                  įsakymu Nr. V-233 

 

PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ SĄRAŠAS  

Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-440 “Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio 

globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

2021 m. spalio 29 d. Nr. T1-196 Pasvalio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl budinčio 

globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

I. GLOBOS CENTRO TEIKIAMA IR (AR) ORGANIZUOJAMA PAGALBA 

 

1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką; 

2. organizuoja ir (ar) vykdo globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką globos centro savivaldybės 

teritorijoje esančiuose vaikų globos namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

gyvenantiems vaikams; 

3. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti 

budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;  

4. vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo 

globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių 

darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą. 

5. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengia asmenų, 

siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus 

ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoja 

savitarpio pagalbos grupes; 

6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti 

šeimyną; 

7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų 

dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus 

pagal GIMK programas; 



8. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;  

9. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems 

globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir 

budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, 

psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);  

10. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų 

(rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos 

nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir 

kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą. Šios 

paslaugos gali būti teikiamos įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, pateikusiems 

prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo; 

11. esant poreikiui ir kriziniu laikotarpiu teikia budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą;  

12. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, 

globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams;  

13. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo 

pagal įstatymą teises bei pareigas; 

14. kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį 

už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);  

15. vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę.  

16. bendradarbiauja su Pasvalio rajono savivaldybės administracija (tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu 

skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos 

institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su 

šeimomis, atvejo vadybininkais;  

17. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), šeimynos 

dalyvius, įtėvius ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracija, socialinių paslaugų 

įstaigomis, VVTAĮT specialistais; 

18. vertindamas pagalbos poreikius ir planuodamas pagalbą, teikdamas ir (ar) 

organizuodamas koordinuotą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos 

dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, turi surinkti visą koordinuotai pagalbai 

teikti reikiamą informaciją (įskaitant asmens duomenis) ir šių dokumentų kopijas: 



19. pagal poreikį bendradarbiauja su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai 

neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais 

ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, ir 

budintį globotoją, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant vaiko tėvams ar 

kitiems atstovams pagal įstatymą. Globos centras užtikrina sąlygas vaiko tėvams ar kitiems atstovams 

pagal įstatymą, artimiems giminaičiams ir fiziniams asmenims, emociniais ryšiais susijusiems su 

vaiku, ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko 

interesams, ir prireikus po susitikimų teikia pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui, 

budinčiam globotojui ir globėjui (rūpintojui);  

20. bendradarbiauja su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir 

įtėviais dėl išskirtų brolių (seserų) grupių susitikimų ir užtikrina sąlygas išskirtų brolių (seserų) grupei 

bendrauti ir palaikyti tarpusavio ryšius atsižvelgdamas į geriausius vaikų interesus augti ir vystytis 

šeimoje ir jų teisę išlaikyti brolių (seserų) tarpusavio ryšius tais atvejais, kai brolių (seserų) grupė 

išskaidoma ir nustatoma skirtingų globėjų (rūpintojų) globa (rūpyba); 

21. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, vaikų globos namų darbuotojais (duomenys, pagal 

kuriuos būtų galima identifikuoti konkretų asmenį, ‒ vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas; 

organizacijos, kurioje asmuo dirba, gyvenamosios vietos savivaldybės ar kiti duomenys, galintys 

identifikuoti fizinį asmenį, neatskleidžiami); 

22. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimo kursus globos centro specialistams; 

23. įvertina mokymų aktualiomis temomis poreikį ir budinčių globotojų, globėjų 

(rūpintojų) prašymu juos organizuoja;  

24. budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu vaikams organizuoja priežiūros 

paslaugas; 

25. įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę 

vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas 

visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie 

įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes, vykdo gerosios patirties 

vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą; 

26. viešai skelbia informaciją apie planuojamus rengti mokymus pagal GIMK programą 

(mokymų datos, mokymus vykdantis subjektas (juridinio asmens pavadinimas, nurodomas mokymų 

turinys, t. y. pagal kurią GIMK programos dalį vyks mokymai, mokymų vieta, laikas ir trukmė, 

kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) pasiteirauti);  



27. vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, 

globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.   

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Šis sąrašas esant poreikiui gali būti atnaujinamas ir tvirtinamas Pasvalio socialinių 

paslaugų centro direktoriaus įsakymu. 

29. Globos centro darbuotojai su Globos centro teikiamų paslaugų sąrašu supažindinami 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, susirinkimo metu. 

30. Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas skelbiamas viešai – įstaigos internetinėje 

svetainėje: pasvaliospc.lt   

 


