
MoLETU vArKU sAvARANrrSro GyvENrMo NAMU socrALrNES GLoBos
ATITIKTIES SOCIALINEMS GLOBOS NORMOMS ISIVERTINIMAS

2020 m. vasario 14 d. Nr. [. - 3 d

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro 2019 m.liepos 8 d.
Nr. A1-386 ir 2019 m. lapkridio 4 d. Nr. A1-665 ,,Del Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir
darbo ministro 2007 m vasario 20 d. isakymo Nr. 41-46 ,,Del Socialines globos normq apra5o
patvirtinimo" pakeitimo 1 priedu ,,Likusiq be tevq globos vaikq, socialines rizikos vaikq, vaikq su
negalia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos nornos, taikomos socialines globos namams"
2020 m. sausio 24 d. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq direktoriaus isakymu Nr. V - 6
sudaryta komisija Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq vaikq socialines globos kokybes
gerinimui, kuri vertino savaranki5ko gyvenimo namq atitikti socialines globos nornoms.

Vertinant pagal atskiras noflnq sritis nustatyta, kad:

I sritis. Paslaugq paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas
Siekiant i5siaiSkinti kaip vykdomas vaiko poreikiq vertinimas ir reikalingq paslaugq planavimas
buvo atlikta vaikq anketine apklausa.
I5vada:. ISanalizavus visus atsakymus i pateiktus anketos klausimus, galime teigti, kad vertinant
vaikr4 poreikius ir rengiant vaiko ISGP yra atsiZvelgiama i vaikq norus ir nuomong. Ypatingas
demesys skirtas vertinant vaikq finansines Zinias ir gebejim4 planuoti maitinimosi proces4,
analizuota riipinimasis fizine ir psichine sveikata, taip pat atsilvelgta i vaikq bendravim4 su
biologine Seima ir giminemis.
Analizuojant neformali4 vaikq veikl4 vaikai daZniausiai nurodd, kad renkasi patys, patariant savo
asmeniui.
ISGP perZitrimi ir papildomi kartu su vaiku, ne rediau kaip kartq per pusmeti, o siekiant

uZsibreZtq tikslq 50 Yo apklaustqjq nurode, kad labai stengiasi juos pasiekti, kitq atsakymai, kad 50
oh tik karlai s stengiasi.

Pasifilymas: apsvarstyti metodiniame pasitarime priemones, motyvuojandias vaikus, siekti ISGP
planuose uZsibreZtq tikslq.

II sritis. Artimos Seimai namr! aplinkos sukfirimas
I5vada: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos nornoms nenustatyta, i5skyrus punkt4 5.9 kuris
atitinka i5 dalies, kadangi rnro 2020-01-13 dienos 2-oje Seimynoje laikinai apgyvendintas 1 vaikas
vadovaujantis broliq ir seserq nei5skyrimo principu, todel 2-oje Seimynoje gyvena 9 vaikai.

III. sritis. Vaiko vystimosi poreikiq uitikrinimas, vaiko igalinimas
I5vada: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos nornoms nenustatyta

IV sritis. Vaiko palyd6jimas isavarankiSkq gyvenim4
I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos norrnoms nenustatyta.
Nuo rugsejo 1d. pradeta igyvendinti Savaranki5ko gyvenimo programa, apgyvendinant vaikus kito
tipo blste. Paslauga naudojasi 3 pilnamediai jaunuoliai, gyvena kito tipo bDste, jiems teikiama
socialinio darbuotoj o pagalba.



V sritis Aplinka ir btrstas
I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos noffnoms nenustatyta

VI sritis Personalas
I5vados: Trtkumq ir neatitikimq socialines globos nornoms nenustatyta

VII sritis Valdymas ir administravimas
I5vados: Trflkumq ir neatitikimq socialines globos nonnoms 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 perZi[rint ir patikslinant.

2. Vaikams sukurta ir uZtikrinta jq poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka, pagrista abipusiu
vaiko ir socialines globos istaigos darbuotojq pasitikejimu, pagarba ir meile, sudarytos
galimybes i5reikSti savo pageidavimus del maitinimo, aprangos, individualiq asmens
higienos priemoniq, estetikos.

3. Vaikq frzinE ir psiching sveikat4 uZtikrina dirbanti slauge ir psichologe, kurios tinkamai ir
laiku organizuoja sveikatos prieZi0ros 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 butq suteikta teises aktq
nustaty'ta finansine parama, uLmegzti kontaktai su socialine aplinka, padesiantys vaikui
uZtikrinti reikiamas socialines integracijos priemones. Nuo 2019 m rugsejo ld. pradeta
igyvendinti Savaranki5ko gyvenimo programa, apgyvendinant kito tipo b[ste. Paslauga
naudojasi 3 pilnamediai jaunuoliai.

5. Vaikai naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatum4 garantuojandiomis patalpomis.
Kambariuose dauguma gyvena po vien4, naudojasi esandia sporto sale, biblioteka,
relaksaciniu kambariu, erdviu, saugiu kiemu.

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 tevais, globejais, rlpintojais.

7. VSGN veikla grindZiama skaidrumo, atskaitomybes, viesumo principais, reguliariai
atnaujinamas intemetinis puslapis, vyrauja geranori5ka ir konstruktyvi reakcija i skundus ir
pageidavimus. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikacij4, dalyvaudamas darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo periodiniuose mokymuose, igyja naujq Ziniq, reikalingq darbe,
sudaromi metiniai darbuotojq kvalifikacij os tobulinimo planai.



Nustatyta MVSGN tobulintina veikla

Komisijos i5vados ir sitilymai:

ISvados: MVSGN teikiamos socialines globos paslaugos atitinka socialines globos noffnas

Siulymai: Apsvarstyti metodiniame pasitarime priemones, motyvuojandias vaikus, siekti ISGP
planuose uZsibreZtq tikslq.
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