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KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

ŽMONĖMS SU PROTO NEGALIA SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia  skyriaus nuostatai reglamentuoja Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centro (toliau – Centras) Socialinių paslaugų žmonėms su proto 

negalia skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos tikslą ir uždavinius, teises, bei darbo organizavimo 

tvarką.  

2. Skyrius yra Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro struktūrinis padalinys, esantis 

adresu: Pabiržės g. 26, LT 45126,  Kaunas.  

3. Skyrius teikia dienos socialinės globos institucijoje, apgyvendinimo savarankiškuose 

gyvenimo namuose paslaugas asmenims, turintiems intelekto sutrikimą ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugas asmenims su intelekto ir (ar) fizine negalia.  

4. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais socialinės globos paslaugų teikimą, Kauno 

miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais bei 

šiais nuostatais. 

5. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina 

Centro direktorius. 

6. Skyrius savo veiklą grindžia bendradarbiavimo, kolegialumo, viešumo, asmeninio 

įsipareigojimo principais. 

 

II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

7. Skyriaus tikslas – dienos socialinės globos institucijoje, apgyvendinimo 

savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugų teikimas asmenims, turintiems intelekto sutrikimą 

ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su intelekto ir (ar) fizine negalia.  



8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys yra teikti kokybiškas, žmogaus orumą atitinkančias  

dienos socialinės globos institucijoje, trumpalaikės socialinės globos, apgyvendinimo 

savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugas, bendradarbiaujant su klientų šeimos nariais.  

9. Skyrius, teikdamas kokybiškas socialinės globos paslaugas, atlieka šias pagrindines 

funkcijas: 

9.1. teikia asmeniui reikalingą informaciją apie socialinę pagalbą; 

9.2. konsultuoja asmenį dėl iškilusių probleminių situacijų, kartu su juo ieško veiksmingų 

problemos sprendimo būdų; 

9.3.  tarpininkauja ir atstovauja asmenį kitose institucijose, siekiant išspręsti įvairius 

sunkumus; 

9.4.  organizuoja maitinimą, asmeninės higienos paslaugas; 

9.5.  teikia pagalbą asmeniui rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.; 

9.6.  asmens kasdienio gyvenimo, darbinių ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;  

9.7.  asmens bendravimo, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo,  

9.8.  fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo; 

9.9. dvasinių poreikių užtikrinimo organizavimo;  

9.10. teikia asmeniui kitas paslaugas, reikalingas pagal jo savarankiškumo lygį. 

10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, taip pat atlieka šias funkcijas: 

10.1.  teikia informaciją klientų artimiesiems apie įstaigoje teikiamas paslaugas; 

10.2.  pildo ir periodiškai peržiūri asmens individualų socialinės globos planą ir kitus 

reikiamus dokumentus bei atsako už tuose dokumentuose esančių duomenų konfidencialumą; 

10.3.  padeda asmeniui adaptuotis ir užsiimti veikla, atsižvelgiant į jo individualias 

galimybes; 

10.4. bendradarbiauja su visais KNJUC specialistais, siekiant kokybiškų paslaugų 

teikimo; 

10.5. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl socialinių paslaugų teikimo tobulinimo; 

10.6. skleidžia gerąją patirtį kitų socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams ir 

socialinio darbo studentams; 

10.7. nustatytu laiku teikia darbo planus ir ataskaitas Centro direktoriui. 

III. SKYRIAUS  TEISĖS IR PAREIGOS 

 

11. Skyriaus teisės: 

11.1. teikti Centro administracijai siūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos organizavimo 

kokybės gerinimu; 



11.2. bendradarbiauti su kitais Centro skyriais ir Skyriaus veiklos klausimais; 

11.3. nustatyta tvarka gauti iš Centro administracijos informaciją, reikalingą pavestoms 

funkcijoms atlikti; 

11.4. gauti technines, transporto bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones,  teikti 

pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Centro lėšomis. 

12. Skyriaus pareigos: 

12.1. teikti socialines paslaugas asmenims, turintiems intelekto negalią, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos ir Socialinių paslaugų įstatymais, kitais 

teisės aktais;  

12.2. tvarkyti Skyriaus klientų apskaitą, asmens bylas ir kitus reikiamus dokumentus; 

12.3. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl asmenų, 

turinčių negalią, socialinės priežiūros, dienos socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško 

gyvenimo namuose paslaugų teikimo kokybės gerinimo; 

12.4. rengti programas ir projektus negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti ir juos 

įgyvendinti; 

12.5. bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis, siekiant užtikrinti negalią turinčių asmenų gerovę; 

12.6. priimti studentus atlikti praktikos ir įtraukti valstybinių, nevyriausybinių ir 

tarptautinių organizacijų savanorius į Skyriaus veiklą; 

12.7. naudoti pagal paskirtį paramos davėjų ir rėmėjų perduotą turtą, materialines 

vertybes ir lėšas. 

13. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams ir nuostatoms. 

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja 

ir organizuoja Skyriaus vedėjas,  kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorius. 

15. Skyriuje dirbantys darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui, nesant skyriaus 

vedėjo, jį pavaduoja kitas Centro direktoriaus paskirtas asmuo. 

16. Organizuojant veiklą, skyrius vadovaujasi socialinės globos normomis,  socialinių 

paslaugų įstatymu, socialinių paslaugų katalogu. 

17. Kiekvienam klientui yra parenkamas „Savas asmuo“, kuriuo gali būti socialinis 

darbuotojas arba užimtumo specialistas.  



18. Skyriuje paslaugos teikiamos pagal patvirtintą dienotvarkę, atsižvelgiant į kliento 

pageidavimus, fizinius ir psichologinius poreikius, gebėjimus ir galimybes, medikų 

rekomendacijas. 

19. Klientų maitinimas organizuojamas pagal Centro direktoriaus įsakymo nustatytą tvarką 

ir finansinius normatyvus. Skyriuje teikiamas maitinimas atitinka asmens fiziologinius poreikius 

ir sveikatos būklę, yra reikiamos energetinės vertės bei kaloringumo. Esant būtinybei klientui 

pristačiusiam gydytojo pažymą gali būti taikoma speciali dieta. 

20. Transporto organizavimo paslauga teikiama dienos socialinės globos ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas gaunantiems klientams pagal su jais ar su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais) suderintus paslaugų teikimo tvarkaraščius. 

21. Skyriuje, atsižvelgiant į kliento savarankiškumą, yra sudarytos sąlygos savarankiškai 

atvykti į jį bei grįžti į namus, jei gaunamas klientų (tėvų, globėjų, rūpintojų) raštiškas sutikimas.  

22. Lankytojų laisvalaikio organizavimo veikla vykdoma socialiniams darbuotojams ir 

užimtumų specialistams organizuojant teminius renginius Skyriaus viduje, taip pat išvykstant už 

Skyriaus ribų.  

23. Skyriuje, susidūrus su sudėtingais paslaugų teikimo atvejais, organizuojami atvejo 

analizės susirinkimai, kuriuose dalyvauja klientas, jo tėvai (globėjas, rūpintojas), paslaugas 

teikiantys Skyriaus darbuotojai. 

24. Klientų artimiesiems sudaromos sąlygos gauti individualias konsultacijas dėl sunkumų, 

kylančių globojant/prižiūrint neįgalų asmenį. 

25. Skyrius vieną kartą per metus, apklausdamas klientus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), 

atlieka teikiamų paslaugų kokybės vertinimą. Vertinimo rezultatai pristatomi ir aptariami 

bendrame susirinkime. 

26. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, gali pasitelkti savanorius ar praktiką atliekančius 

studentus. Dirbančių savanorių, atliekančių praktiką moksleivių ir studentų veiklą reglamentuoja 

Centro, savanorio, mokymo įstaigos sudarytos sutartys. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Nuostatus tvirtina Centro direktorius. 

28. Nuostatų keitimą inicijuoja Skyriaus vadovas arba Centro direktorius. 

29. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami, papildomi, keičiantis įstatymams, keičiant įstaigos 

darbo organizavimą, reorganizuojant įstaigą. 

30. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo iniciatyva, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 



_______________________________________________________________ 

 


