
 
 

PATVIRTINTA 

Neįgaliojo Jaunimo užimtumo centro  

Direktoriaus 2019-08-02  

                          įsakymu Nr. V - 83 

 

KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ ŽMONĖMS SU PROTO NEGALIA  

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROS GYVENIMO IR ELGESIO NORMOS 

 

1. Gyventojas laikosi asmens higienos, tvarkingai rengiasi, palaiko švarą ir tvarką savo 

gyvenamajame kambaryje, pagal iš anksto sudarytą grafiką tvarko ir prižiūri  bendro 

naudojimo patalpas; 

2. Gyventojas saugo ir tausoja savarankiško gyvenimo namų turtą. Padarytą tyčinę žalą 

atlygina įstatymu nustatyta tvarka; 

3. Gerbia kitus gyventojus, nesisavina ir nenaudoja svetimų daiktų; 

4. Gyventojas gali bet kuriuo dienos metu užsiimti maisto ruošimu savo poreikiams tenkinti, 

išsivirti arbatos, kavos savarankiško gyvenimo namuose įrengtoje virtuvėje; 

5. Kiekvienas darbuotojas ir gyventojas, prieš įeidamas į gyvenamą kambarį, privalo 

pasibelsti į duris ir atsiklausti leidimo; 

6. Dėl saugumo ir sveikatos būklės, darbuotojai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į 

gyventojo kambarį iš anksto su gyventojais sutartu būdu. 

 

II. GYVENTOJŲ TEISĖS 

 

7. Gauti reikalingą informaciją, konsultaciją socialiniais, teisiniais, turtiniais, finansiniais, 

draudimo, sveikatos ir kitais klausimais; 

8. Išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar  pastabas  bei teikti pasiūlymus dėl socialinių 

paslaugų organizavimo ir jų teikimo kokybės gerinimo; 

9. Raštu pateikti skundą ar prašymą Centro administracijai bei gyventojui priimtina forma 

susipažinti su gautomis išvadomis bei sprendimais; 

10. Turi teisę į pagalbą bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens 

paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas; 

11. Teisė į darbuotojų diskretišką (vertą pasitikėjimo, taktišką, be išankstinių nusistatymų ir 

nuostatų) pagalbą, kuri atitinka individualius gyventojo poreikius, ugdo gyventojo 

savitvarkos įgūdžius, padeda ruoštis savarankiškam gyvenimui;  

12. Priimti savo svečius savo gyvenamajame kambaryje, Centro fojė, virtuvėje, teritorijoje. 

Dėl svečio elgesio atsakomybė tenka gyventojui, pas kurį jis lankosi;  

13. Pareikšti pageidavimus dėl gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo, su kuriuo 

derinasi interesai, charakteriai ir poreikiai; 

14. Gyvenamajame kambaryje užsiimti veikla, atitinkančia gyventojo pomėgius ir poreikius. 

                                                    

                                              III. GYVENTOJŲ PAREIGOS 

15. Ne rečiau kaip kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą, pristatant šeimos 

gydytojo pažymą su išvadomis, kad gyventojas neserga užkrečiamomis infekcinėmis 

ligomis ir (ar) ūmia psichoze; 



 
 

16. Padėti darbuotojams tvarkyti Centro bendro naudojimo patalpas, valyti langus, tvarkyti 

aplinką, prižiūrėti želdinius, pjauti žolę,  žiemą nukasti sniegą; 

17. Saugoti ir tausoti Centro turtą, taupiai vartoti elektros energijos, vandens išteklius; 

18. Nekelti triukšmo nuo 22:00 iki 7:00 (turi būti tylu), muzikine aparatūra, telefonu, 

kompiuteriu, televizoriumi naudotis taip, kad netrikdytų aplinkiniuose kambariuose 

gyvenančių asmenų ar kambario kaimynų poilsio, nevaikščioti į kitų gyventojų 

kambarius; 

19. Kiekvieną mėnesį  iki 25 d. susimokėti už paslaugas. Nesumokėjus nustatytų mokesčių,  

raštu informuoti socialinį darbuotoją nurodant nemokumo priežastį; 

20. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį dalyvauti bendroje gyventojų talkoje tvarkant 

bendro naudojimo patalpas ir aplinką; 

21. Kartu su socialiniu darbuotoju sudaryti individualų planą ir aktyviai dalyvauti jį 

įgyvendinant. Individualiame plane nurodomos paslaugos, kurios bus teikiamos 

gyventojui pagal įvertintus poreikius ir kurios įgalins paslaugų gavėją spręsti sveikatos, 

gyvenamos vietos susiradimo, įsidarbinimo, socialinių ryšių su artimaisiais ir su 

bendruomene atstatymo bei kitas problemas; 

22. Planuojant išvykti iš Centro ilgiau nei vienai parai, raštu informuoti administraciją 

nurodant išvykimo sąlygas ir terminą; 

23. Nedelsiant pranešti dirbančiam personalui, socialiniam darbuotojui apie savo ar kaimyno 

sveikatos pablogėjimą, susižeidus,  kilus gaisrui ar avarinei situacijai; 

24. Rūpintis, kad savo veiksmais nesukelti pavojaus kitų gyventojų gyvybei ir sveikatai, 

turtui, aplinkai ir nesutrikdyti įprasto gyvenimo ritmo; 

25. Savarankiškų namų gyventojas yra pats atsakingas už vaistų vartojimą savo nuožiūra 

įstaigoje. 

 IV. GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA 

26. Piktnaudžiauti alkoholiu, vartoti psichotropines ar narkotines medžiagas Centro 

teritorijoje ir patalpose; 

27. Piktybiškai laužyti ar tyčia gadinti Centro turtą; 

28. Įžeidinėti, išnaudoti ar kitaip žeminti  gyventojus ir darbuotojus; 

29. Rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose ir 

kitose bendrosiose Centro patalpose (išskyrus rūkymui skirtą vietą); 

30. Naudoti  savadarbius, netvarkingus elektrinius ir buitinius prietaisus; 

31. Savavališkai įsirengti gyvenamajame kambaryje ar Centro patalpose vaizdo kameras; 

32. Filmuoti, fotografuoti asmenį, daryti garso ar vaizdo įrašus bei šią medžiagą platinti viešai 

be gyventojo ar darbuotojo sutikimo; 

33. Savavališkai vaikščioti po kitų gyventojų kambarius, naudotis svetimais daiktais be jų 

savininko leidimo;  

34. Savavališkai pernešti baldus, atiduoti  ar perleisti naudojimui kitam gyventojui Centro 

turtą, keisti kambario užraktus; 

35. Laikyti kambariuose (ne šaldytuvuose) greit gendančius maisto produktus ir pasibaigusio 

galiojimo termino vaistus. Šaldytuvuose laikomas maistas taip pat neturi būti pasibaigusio 

galiojimo termino. Centro darbuotojai  kartu su kitais įstaigos specialistais turi teisę 

pašalinti  tokius produktus, vaistus bei daiktus, dalyvaujant pačiam gyventojui ir surašant 

aktą.  

V. VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI 

36. Nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos 

niokojimas, kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, 

grasinimai, grubus elgesys, reketas, muštynės, seksualinė prievarta ir išnaudojimas, 

darbuotojų teisėtų reikalavimų ignoravimas ir nevykdymas, grįžimas į įstaigą apsvaigus 



 
 

nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, alkoholinių gėrimų ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimas įstaigoje, jos teritorijoje yra vertinami kaip grubūs vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimai; 

37. Kiekvienas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu. Po nuolatinių 

vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo užfiksavimo, gyventojo elgesys svarstomas 

susirinkime dalyvaujant pačiam asmeniui. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio 

svarstyme, faktas įforminamas raštu. Informacija saugoma asmens socialinėje byloje; 

38. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš savarankiško gyvenimo  namų – ne mažiau 

kaip 5 per metus raštu įforminti ir įstaigoje užregistruoti grubūs šių taisyklių pažeidimai, 

teisėsaugos įstaigose registruoti gyventojo nusižengimai, sutartinių įsipareigojimų 

nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais gyventojas supažindinamas pasirašytinai; 

39. Asmeniui užtikrinta, kad iki jį pašalinant iš savarankiško gyvenimo namų, bus 

sprendžiamas jo socialinės priežiūros tęstinumo ir saugumo klausimas o žymos apie tai 

bus užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

 VI. ALKOTESTERIO NAUDOJIMO TVARKA ĮSTAIGOJE 

40. Darbuotojui kilus įtarimui, kad gyventojas grįžo į Centrą  neblaivus ar apsvaigęs nuo 

psichiką veikiančių medžiagų, turi teisę patikrinti jo blaivumą įstaigoje esančiu 

alkotesteriu. Įtarus, kad gyventojas yra neblaivus ar apsvaigęs (prieš pradedant tikrinimą 

alkotesteriu dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo procedūrą) darbuotojas įvertina gyventojo 

požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs: iš burnos 

sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, 

nestabili laikysena; 

41. Alkotesteriu dėl neblaivumo tikrinama griežtai vadovaujantis tos priemonės naudojimo 

aprašymu (instrukcija);   

42. Už alkotesterio priežiūrą (aptarnavimą, kalibravimą, metrologinę patikrą) bei jų 

naudojimosi instrukcijų ir metrologinės patikros pažymų originalų saugojimą yra 

atsakingas Centro  padalinys; 

43. Kartu su alkotesteriu turi būti laikomos jos naudojimo instrukcija ir metrologinės patikros 

pažymos kopija;   

44. Atlikus alkotesteriu neblaivumo tikrinimą ir nustačius, kad gyventojas yra neblaivus, 

neblaivumo tikrinimą atlikęs darbuotojas turi surašyti aktą, informuodamas apie tai Centro 

padalinio vedėją; 

45. Akte yra nurodoma: tikrinto Centro gyventojo vardas, pavardė, požymius, nurodytus 40  

punkte ir kuriems esant kilo įtarimas, kad  Centro gyventojas yra neblaivus ar apsvaigęs ir 

alkotesterio testo rezultatai; 

46. Savarankiško gyvenimo namų gyventojui susipažinus su surašyta informacija, siūloma 

jame pasirašyti, nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su procedūra dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo nustatymo; 

47. Savarankiško gyvenimo namų  gyventojui atsisakius susipažinti su surašyta informacija ir 

pasirašyti, tai pažymima pačiame akte;  

48. Pasitvirtinus faktui, kad gyventojas yra neblaivus, į Centrą jis yra neįleidžiamas ir  privalo 

palikti Centro patalpas. Darbuotojas gali rekomenduoti ir organizuoti nuvažiavimą į 

nakvynės namų padalinį, kur teikiamos laikino apnakvindinimo paslaugos ir kurios yra 

apmokamos iš asmeninių lėšų. Jei gyventojas atsisako siūlomos pagalbos ir atsisako 

palikti patalpas bei elgiasi neadekvačiai ir agresyviai, darbuotojas nedelsiant kviečia 

policiją ir (ar) greitąją medicinos pagalbą. 

 

 



 
 

VII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 

49. Klientų vidaus tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centro padalinio Savarankiško gyvenimo namų su proto 

negalia klientams. 

50. Visi Padalinio klientai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis ir jos laikomos 

visiems prieinamoje vietoje.  

51. Klientai nesutinkantys laikytis vidaus tvarkos taisyklių į Centrą nepriimami.  

 


