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Telšių centro „Viltis“ 
socialinės globos atitikties socialinės globos normoms 
vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašo 1 priedas 

 
TELŠIŲ CENTRO „VILTIS“ (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO) 

 ATITIKTIES DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAS 2021 M.  
 

2021-12-28 
(data) 

 
Klausimynas pildomas kompiuteriu pažymint tinkamą atsakymą vietoje langelio ,,□“ įrašant didžiąją ,,X“ arba prašomą tekstą 

 
INFORMACIJA APIE DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO LANKYTOJUS 

 
Planinis lankytojų skaičius 60 klientų. 
Faktinis lankytojų skaičius  60 klientų. 
Centro lankytojų skaičius, kurie naudojasi tik sociokultūrinėmis paslaugomis – 1. Sociokultūrinės paslaugos teiktos 2021 m. vasaros atostogų laike ir 
rugsėjo mėn. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyriuje, buvo pasitelkti Centro darbuotojai. 
Centro lankytojų skaičius: atvykusių per 2021 m. -  4.   
Centro lankytojų su negalia skaičius 20 klientų. 
Centro lankytojų su  sunkia negalia skaičius 40  klientų. 
Centro lankytojų, kuriems nustatytas spec. nuolatinės slaugos poreikis- 27.  
Centro lankytojų, kuriems nustatytas spec. nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis -20.  
 

I. PASLAUGŲ PASKYRIMAS IR PLANAVIMAS 
 

1. Senyvo amžiaus asmeniui, suaugusiam asmeniui su negalia ir vaikui su negalia (toliau – asmuo) ar jo globėjui, rūpintojui, užtikrinama 
galimybė susipažinti su socialinės globos įstaiga ir jos teikiamomis paslaugomis. 
1.1. Ar prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, globėjui, rūpintojui, ar asmenį prižiūrintiems šeimos nariams, esant galimybei, yra sudarytos 

sąlygos apsilankyti dienos socialinės globos centre? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

1.2. Ar asmeniui, globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams, yra prieinama informacija apie dienos socialinės 
globos centre teikiamas paslaugas, personalą ir jo veiklą? 
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X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

2. Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams užtikrinamas socialinės globos tikslingumas. 
2.1. Ar asmeniui socialinė globa pradėta teikti pagal asmens ar jo globėjo, rūpintojo prašymą, ir, kai socialines paslaugas organizuoja savivaldybė, 

savivaldybės sprendimą skirti asmeniui dienos (trumpalaikę) socialinę globą, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos 
poreikį. Jei socialinė globa pradėta teikti ne savivaldybės sprendimu, asmens socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina socialinės globos 
įstaiga? Ar dienos socialinės globos centre kaupiamoje informacijoje apie asmeniui teikiamą socialinę globą yra tai fiksuojantys įrašai ar 
dokumentai (asmens byloje, asmens „gyvenimo knygoje“)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

2.2. Ar atsižvelgiama į asmeniui būtinų konkrečių paslaugų poreikius, dienos socialinės globos centre pagal vykdomas socialinės veiklos, 
užimtumo, šeimos konsultavimo organizavimo, savarankiškų įgūdžių ugdymo bei palaikymo ar kitas programas ir įsivertinamos savos 
galimybės suteikti asmeniui reikalingas paslaugas? Kai dienos socialinės globos centre neturi galimybių suteikti asmeniui reikalingų paslaugų, 
ar apie tai yra informuotas asmuo, globėjas, rūpintojas, savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

2.3. Ar į dienos socialinės globos centrą priimami asmenys turintys teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkto pirmines ambulatorines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo, vaikas neserga ūmia 
infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir asmens sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

3. Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui yra garantuojamas sutarties, atitinkančios asmens geriausius teisėtus interesus, pasirašymas. 
3.1.Ar kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir socialinės globos įstaiga yra pasirašę sutartį, kurioje 
nustatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaryta praėjus ne 
daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo dienos socialinės globos asmeniui teikimo pradžios. Sutarties turinys yra aiškus ir nedviprasmiškas. Su 
sutartimi pagal galimybes ir esant poreikiui yra raštu susipažinę ir kiti asmenį prižiūrintys šeimos nariai ar artimieji giminaičiai? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

3.2.Ar asmuo jam priimtina forma pagal turimus gebėjimus iki sutarties pasirašymo yra supažindintas su Dienos socialinės globos centro vidaus 
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tvarkos taisyklėmis? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)  Klientai su vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinami, galintys pasirašyti pasirašo ant taisyklių, taip pat su vidaus 

tvarkos taisyklėmis supažindinami ir klientų tėvai/ globėjai, prieš pradedant jų vaikui/globotiniui lankyti įstaigą. Vidaus tvarkos taisyklės 
klientams, jų tėvams globėjams ir artimiesiems Nr. TV-64, patvirtintos 2018 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-88.  
3.3. Ar asmuo, ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuoti, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo 

arba socialinės globos įstaigos iniciatyva? Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas žino, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės globos įstaigos 
iniciatyva, jie ir savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą (kai socialinė globa teikiama savivaldybės sprendimu), bus 
informuotas iš anksto (prieš 3 mėnesius)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4. Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP) 
4.2. Ar Dienos socialinės globos centre yra įvertinti visi asmens sveikatos, ugdymo(si), specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į asmens 

gebėjimus, gabumus, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, 
rasine priklausomybe ir kita? Ar vertinant asmens konkrečių paslaugų, pagalbos poreikius detaliai aprašomos sritys, kuriose jis yra labiau 
savarankiškas, kur ir kokios konkrečios pagalbos jam reikia? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.3. Ar vertinant poreikį dalyvauja visi reikalingi specialistai? 
 X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.4. Ar asmuo, gebantis išreikšti nuomonę, taip pat dalyvauja atliekant jo vertinimą ir savęs įsivertinimą. Ar tai yra užfiksuota asmens byloje 
pridedamuose dokumentuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.5. Ar socialinei globai asmeniui teikti yra sudarytas ISGP, kuriame pateikta detali informacija apie asmenį (jo šeimą), pagal įvertintą asmens 
konkrečių paslaugų poreikį numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos 
paslaugos (socialinės, sveikatos, ugdymo ir kitos), kurios asmeniui bus teikiamos ar organizuojamos, numatoma, kurios socialinės globos 
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įstaigos naudojamos socialinės veiklos, užimtumo, pagalbos šeimai organizavimo, savarankiškų įgūdžių ugdymo ar palaikymo ar kitos 
programos bus taikomos asmeniui? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.5. Ar ISGP senyvo amžiaus asmeniui, suaugusiam asmeniui su negalia ir vaikui su negalia yra parengtas per 1 mėnesį nuo socialinės globos 
teikimo pradžios? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.6. Ar už ISGP rengimą atsakingi Dienos socialinės globos centro socialiniai darbuotojai? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.7. ISGP rengiamas dalyvaujant kitiems specialistams, esant poreikiui, dalyvaujant ir socialiniams darbuotojams, savivaldybės institucijos 
nustatyta tvarka paskirtiems vertinti asmenų socialinių paslaugų poreikį (toliau – savivaldybės socialiniai darbuotojai)? Ar ISGP yra 
užfiksuota, kas dalyvavo jį rengiant? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

4.8. Ar asmeniui su sunkia negalia, pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios asmens, specialiųjų poreikių 
tenkinimą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

5. Asmeniui teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir tikslinant ISGP. 
5.2.Ar užtikrinta, kad socialinės globos įstaigos iniciatyva ISGP yra peržiūrimas ir patikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o atsiradus 

naujoms aplinkybėms, susijusioms su asmens sveikatos būkle ar kitų aplinkybių sąlygojamais asmens socialinės globos poreikio pasikeitimais, 
– iškart po šių aplinkybių atsiradimo? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

5.2. Ar peržiūrėtame ISGP yra pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai 
bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu?  
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X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

5.3. Ar užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga, planuodama ir teikdama socialinę globą asmeniui, nuolat palaiko ryšį su asmens globėju, rūpintoju, 
esant poreikiui, šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, periodiškai pateikia jiems informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir 
vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens interesams? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

 
II. ASMENS IR JO ŠEIMOS GEROVĖS UŽTIKRINIMAS, TEIKINANT ASMENIUI SOCIALINĘ GLOBĄ, 

O ŠEIMAI – REIKALINGĄ SOCIALINĘ PAGALBĄ 
6. Asmeniui sukuriama ir užtikrinama sveika ir saugi aplinka. 

6.1. Ar asmeniui sukurta stabili, stresinių situacijų nesukelianti teigiama emocinė aplinka, kurioje jis jaučiasi pripažintas, svarbus?  
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

6.2. Ar yra užtikrinti mandagūs, pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti santykiai tarp asmens ir socialinę globą teikiančio personalo? Ar personalas geba 
išsamiai apibūdinti asmens poreikius bei problemas? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

6.3. Ar Dienos socialinės globos centre asmuo su sunkia negalia turi jam nuolatinai (nuo 2014 metų sausio 1 d.) paskirtą socialinio darbuotojo 
(slaugytojo) padėjėją – asmeninį asistentą, kuris, atsižvelgdamas į asmens norus padeda jiems atlikti kasdieninio gyvenimo funkcijas ir juos 
prižiūri, taip padėdamas asmeniui gyventi visavertį gyvenimą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)   

6.4. Ar Dienos socialinės globos centras pagal galimybes vykdo šeimos konsultavimo programą, paremtą socialinės globos įstaigos, asmenį 
prižiūrinčio globėjo, rūpintojo ar šeimos narių, artimųjų giminaičių bendradarbiavimu? Ar socialinę globą teikiantys darbuotojai konsultuoja 
asmenį prižiūrinčius šeimos narius ar artimuosius giminaičius dėl tinkamos asmens priežiūros namuose ir asmeniui būtinų sveikatos priežiūros 
paslaugų užtikrinimo laiku?  

X Taip  
□ Ne  
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□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 
6.5. Ar teikiant socialinę globą asmuo gauna jų fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą 

kaloringumą turintį maitinimą, įvertinus individualius asmens poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir pagal galimybes atsižvelgiant į 
asmens, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus? Ar asmeniui, būnančiam centre visą dieną, maitinimas organizuojamas 3–4 kartus per dieną? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

6.6 Ar asmeniui yra užtikrinta, kad, teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su asmens sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu 
ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami asmens globėjas, rūpintojas, esant poreikiui, kiti šeimos nariai ar artimieji 
giminaičiai? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) 

Nuolat užtikrinamas informacijos perdavimas klientų tėvams / globėjams apie jų vaiko / globotinio sveikatos pasikeitimus, esant poreikiui 
Centro socialiniai darbuotojai tarpininkauja padedant asmeniui gauti sveikatos priežiūros paslaugas, lydi į sveikatos priežiūros įstaigą, 
psichikos sveikatos centrą ir kt. pačio kliento ar jo tėvų / globėjų prašymu.  

Duomenys apie pastebėtus sveikatos pasikeitimus fiksuojami pas bendrosios praktikos slaugytoją.  
6.7. Ar esant poreikiui, tarpininkaujama asmens globėjui, rūpintojui, asmenį prižiūrintiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams, kad 

asmuo būtų aprūpintas tinkama apranga, avalyne ir kitais asmeniniais daiktais, reikalingais ir būtinais atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, 
techninės pagalbos priemonėmis ar kitomis asmens savarankiškumą namų aplinkoje didinančiomis priemonėmis? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)................................................................................................................................................................................................ 

6.8. Ar socialinės globos įstaigos darbuotojai turi pirmosios pagalbos suteikimo žinių.? Šios žinios yra patvirtintos atitinkamais pažymėjimais ir yra 
nuolat atnaujinamos? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)............................................................................................................................................................................................... 

6.9. Ar asmuo žino, kad nebus paliekamas be specialisto priežiūros, jei to reikalauja jo sveikatos būklė, o esant poreikiui, jam bus garantuotas 
pirmosios pagalbos suteikimas ar skubiosios medicininės pagalbos iškvietimas? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)............................................................................................................................................................................................... 

6.10. Ar asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams užtikrinta, kad asmeniui, jo 
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vartojami medikamentai pateikiami laiku, pagal gydytojo nurodymą? Ar asmens bylose yra sveikatos priežiūros specialistų įrašai arba išrašai iš 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos apie asmeniui reikiamų vaistų naudojimo kiekį ir laiką, jei asmuo vartoja medikamentus teikiant socialinę 
globą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)................................................................................................................................................................................................. 

Klientų tėvai / globėjai pateikia raštišką prašymą dėl medikamentų (vaistų) vartojimo, kuriame nurodo vaistų pavadinimą ir jų dozavimą. 
Prašymas laikomas kliento asmens byloje, kopija perduodama bendrosios praktikos slaugytojui. Bendrosios praktikos slaugytoja atsako už 
vaistų laikymą (saugojimą) ir dalijimą. Bendrosios praktikos slaugytojui nesant darbe už medikamentų dalijimą atsakingas grupės darbuotojas, 
tai numatyta 2017 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-107 patvirtintame Medikamentų naudojimo tvarkos apraše.  

 
6.11. Ar siekiant užtikrinti asmens saugumą, nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, 

socialinės padėties, asmeninių savybių, gebėjimų ir kita, Dienos socialinės globos centre įvykę nelaimingi įvykiai, susiję su asmens  sveikatos 
būklės pablogėjimu ar asmens teisių pažeidimais, yra registruojami, analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų 
išvengti ateityje? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

6.12. Ar socialinės globos įstaigos personalas turi žinių, kaip elgtis su asmeniu nelaimingų įvykių, krizių, emocijų protrūkių ir kt. atvejais ar po jų, ir 
nuolat jas gilina? 

□  Taip  
□ Ne  
X Kita (nurodykite). Iš dalies. Personalas turi nepakankamai žinių, kaip dirbti su klientais, esant emocijų protrūkiais, kai klientai agresyvūs.  
Trūksta metodų, kaip valdyti krizines situacijas. Numatyta 2022 m. organizuoti mokymus šia tema.   

 
III.  ĮVAIRIAPUSIŠKŲ ASMENS POREIKIŲ UŽTIKRINIMAS IR ASMENS ĮGALINIMAS 

7. Asmeniui sudaroma jo priežiūrai palanki bei asmenį įgalinanti aplinka. 
 
7.1.  Ar atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, sveikatos būklę, yra sudarytos sąlygos 

palaikyti ir ugdyti jų socialinius įgūdžius ir, esant poreikiui, užtikrinti fizinio aktyvumo, kultūrinių interesų, socialinės veiklos ir kitų interesų 
raiškos galimybes? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

7.2.  Ar asmeniui interesų raiškos priemonės taikomos individualiai, atsižvelgiant į asmens pageidavimus, nuomonę, įgūdžius, psichologinę būseną 



8 
 

ir kita? Ar Dienos socialinės globos centre sudarytos asmeniui sąlygos užsiimti  mėgstama veikla, palaikyti turimus ar formuoti naujus 
socialinius įgūdžius tenkinti saviraiškos poreikius (skaityti, piešti, siūti, lipdyti iš molio ir pan.)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

7.3.  Ar asmeniui, Dienos socialinės globos centre, esant poreikiui, sudarytos sąlygos poilsiui ar miegui dienos metu, jeigu to reikalauja asmens 
sveikatos būklė? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

7.4.  Ar apie asmenį dėl ligos ar kitų priežasčių negalintį ilgiau kaip 1 mėnesį lankyti Dienos socialinės globos centro, yra pranešama savivaldybei 
(jei asmuo dienos socialinę globą gauna savivaldybės sprendimu)? 

□ Taip  
□ Ne  
X Kita (nurodykite) Klientų nelankymas fiksuojamas Centro lankomumo žurnale ir duomenys kiekvieną mėnesį pateikiami Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui kiekvieno mėnesio paskutinę dieną apie lankytas dienas. Klientui, 
nesinaudojant paslaugomis, ilgiau, kaip 12 mėn. inicijuojamas paslaugų nutraukimas, 2021 metais kreiptasi buvo 3 kartus: 2021 m. balandžio 
4 d. raštu Nr. S-26; 2021 m. balandžio 28 d. raštu Nr. S-28; 2021 m. gegužės 28 d. raštu Nr. S-36.   

 
7.5.  Ar esant poreikiui, asmeniui užtikrinama, kad socialinės globos įstaiga, bendradarbiaudama su bendruomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, 

organizuos asmeniui reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą? 
X Taip  
 □ Ne  
□ Kita (nurodykite) Esant poreikiui asmeniui užtikrinama reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas: užtikrinamas palydėjimas 

pas odontologą, šeimos gydytoją, kai pats asmuo ar tėvai/ globėjai negali savarankiškai nuvykti  į sveikatos priežiūros paslaugų įstaigą. Taip 
pat esant poreikiui suteikiama ir  Centro transporto priemonė. Bendradarbiaujama su asmenų šeimos gydytojais, neurologais ir kt.   

8. Atsižvelgiant į asmens specialiuosius poreikius, sudaroma aplinka, kurioje jis gali būti aktyvus. 
8.1. Ar Dienos socialinės globos centre asmeniui sudaromos galimybės naudotis techninės pagalbos priemonėmis ar kitomis jo savarankiškumą 

dienos centro aplinkoje didinančiomis priemonėmis? Dienos socialinės globos centras yra apsirūpinęs ar planuoja apsirūpinti priemonėmis, 
padedančiomis darbuotojams saugiai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės asmeniui, vaikui pakelti, perkelti, prausti, kineziterapijai, 
masažui atlikti, transportuoti dienos centro patalpose, maitinti ir kt.)? 

X Taip  
□Ne  
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□ Kita 2020 m. pagerintos darbuotojų bei klientų sąlygos. Siekiant lengvinti darbuotojų darbą su sunkią negalią turinčiais klientais, įsigytos 
2 funkcinės lovos, mobilus keltuvas, bei kėlimo diržas. Iš projekto lėšų „Aktyvus rytojus“ įsigytas elektrinis masažinis stalas.  

 
8.2. Ar Dienos socialinės globos centras yra apsirūpinęs bei planuoja apsirūpinti priemonėmis, padedančiomis darbuotojams saugiai atlikti 

kasdienines funkcijas (priemonės asmeniui pakelti, perkelti, prausti, kineziterapijai, masažui atlikti, transportuoti dienos centro patalpose, 
maitinti ir kt.)? 

X Taip  
□  Ne  
□ Kita (nurodykite) 2021 m. balandžio mėn. įrengtas multisensorinis kambarys. Multisensorinio kambario įranga (burbuliatoriai, šviesos 

pluoštai, šviesos pluoštelių užuolaida, begalybės sienelė, sėdmaišiai, televizorius, muzikinis centras ir kt.) 
 

8.3. Ar asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės yra neįgijęs ar praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, esant galimybėms, taikomos 
alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio raštas ir kita)? Ar Dienos socialinės globos centre asmeniui pagal galimybes ir 
poreikius sudarytos sąlygos saugiai naudotis informacinėmis technologijomis, atitinkančiomis asmens įgūdžius ir interesus? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite). 2020 m. įsigytas nešiojamas kompiuteris, skirtas visų darbuotojų poreikiams salėje: susirinkimams, renginiams, klientų 
užimtumui ir kt. Papildomai įsigytas projektorius salei, 2 stacionarūs kompiuteriai, bei dar 1 nešiojamas kompiuteris, kuris bus naudojamas 
multisensoriniame kambaryje. Vis dar aktuali Centro silpnybė yra tai, kad nėra visame Centre interneto, interneto prieiga galima tik kai 
kuriuose Centro vietose.   

8.4. Ar darbuotojai, atsakingi už asmens socialinių įgūdžių palaikymą, įgyja naujų ir gilina turimas žinias, kaip taikyti alternatyvias komunikacijos 
priemones, dirbant su tokiu asmeniu? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite). Tik vis dar labai trūksta patvirtintų mokymų programų, nukreiptų į asmenis, turinčius ypač sunkią negalią.  

 
9. Asmeniui teikiama pagalba skatina savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymą ar įgijimą bei stiprinimą ir leidžia būti kiek įmanoma 

savarankiškam. 
9.1. Ar asmuo skatinamas būti kuo daugiau savarankiškas, sudarytos sąlygos stiprinti jo savitvarkos gebėjimus bei savarankiškumą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.2. Ar asmeniui pagal poreikius užtikrinta pagalba atliekant buitines, savitvarkos bei saviraiškos funkcijas? Ar ugdomi ir palaikomi asmens namų 
ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo ir kiti kasdieniame žmogaus gyvenime būtini įgūdžiai, motyvuojantys asmenį ir padedantys užtikrinti kiek 
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įmanoma didesnį asmens savarankiškumą, jam užtikrinama pagalba atliekant buitinius darbus ir ugdant savitvarkos gebėjimus? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.3. Ar asmuo aprūpintas priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti asmens dėl sveikatos būklės prarastus ar neįgytus socialinius įgūdžius? 
X Taip     
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Dalinai. 

9.4. Ar esant poreikiui, asmeniui yra užtikrinama individuali, diskretiška darbuotojų pagalba atliekant su asmens higiena susijusias funkcijas, 
apsirengiant, valgant, tvarkantis ir kita? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.5. Ar Dienos socialinės globos centre darbingo amžiaus asmeniui su negalia pagal jo amžių, sveikatos būklę ir poreikius yra užtikrinta aktyvioji 
asmens veikla – darbinių-buitinių įgūdžių, socialinių įgūdžių ugdymas bei palaikymas, užimtumas, kita socialinė veikla ir pan. ?  

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.6. Ar Dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmeniui pagal jo sveikatos būklę ir poreikius yra užtikrinta kasdienė asmens veikla – 
buitinių, kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinių įgūdžių palaikymas, laisvalaikio užimtumas, socialinė veikla ir pan.? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.7. Ar yra palaikomi ir ugdomi asmens savarankiškumo, savitarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžiai už Dienos socialinės globos centro 
ribų? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

9.8. Ar Dienos socialinės globos centre darbingo amžiaus asmenims su negalia, vaikams su negalia aktyvioji veikla ir senyvo amžiaus asmenims 
kasdienių gyvenimo įgūdžių palaikymas organizuojama atsižvelgiant į asmens poreikius ar nesavarankiškumo lygį bei negalią? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 
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10. Asmeniui padedama stiprinti ir palaikyti tarpusavio ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, stiprinami ir plėtojami kiti 
socialiniai ryšiai. 
10.1. Ar padedama plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, skatinamas pagarbių santykių su 

šeimos nariais palaikymas, tokiu būdu mažinant senyvo amžiaus asmens ar suaugusio asmens su negalia vienišumo jausmą? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

10.2. Užtikrinama, kad tais atvejais, kai pastebėtas asmens išnaudojimas, smurtas ar nepriežiūra šeimoje, asmeniui ir šeimai nedelsiant suteikiama 
socialinio darbuotojo pagalba, pasitelkiami savivaldybės socialiniai darbuotojai, tarpininkaujama kitose institucijose?  

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

10.3. Ar siekiant išvengti asmens išnaudojimo, smurto ar nepriežiūros, taikytinos priemonės yra užfiksuotos asmens bylose ar pridedamuose 
dokumentuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

10.4. Ar atsižvelgiama į asmens poreikius, yra skatinamas bendrauti su kitais asmenimis, lavinami jo gebėjimai užmegzti kontaktus, bendravimo 
gebėjimai, kartu atsižvelgiant į kitų asmenų poreikius bei nepažeidžiant kitų asmenų teisių? Ar asmuo pagal turimus gebėjimus gali apibūdinti 
tarpasmeninius savo ir kitų asmenų tarpusavio ryšius? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

10.5. Ar yra palaikomi glaudūs nuolatiniai ryšiai tarp socialinės globos įstaigos ir asmenį prižiūrinčių šeimos narių, artimųjų giminaičių, jie gauna 
informaciją apie asmens įpročius, pomėgius, reakcijas į įvairius reiškinius teikiant dienos socialinę globą? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)............................................................................................................................................................................................ 

 
IV. APLINKA 

 
11. Asmeniui garantuojama saugi ir jo poreikiams tenkinti tinkama socialinės globos teikimo vieta bei aplinka (kai socialinė globa teikiama 

dienos socialinės globos centre). 
11.1. Ar Dienos socialinės globos centro vieta yra lengvai pasiekiama visuomeniniu transportu. Esant poreikiui, suteikiamos specialaus transporto 
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paslaugos asmeniui atvežti į dienos socialinės globos centrą ir parvežti iš jo? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

11.2.  Ar esant poreikiui, suteikiamos specialaus transporto paslaugos asmeniui atvežti į Dienos socialinės globos centrą ir parvežti iš jo? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Centro silpnybė tai nepertraukiamos transporto paslaugos neužtikrintumas (vairuotojo atostogų metu, transporto 

priemonės gedimo metu).  
 

11.3. Ar Dienos socialinės globos centro išorės aplinka ir teritorija pagal savo paskirtį yra pritaikytos suaugusiems asmenims ir specialiųjų poreikių 
turintiems senyvo amžiaus asmenims. Asmeniui užtikrinta, kad Dienos socialinės globos centro patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka 
dienos socialinės globos centro paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo normas. Dienos socialinės globos centro teritorija 
ir patalpos atitinka sanitarines-higienines, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina asmenų poreikius? 

□ Taip  
X Ne  
□ Kita (nurodykite) Centro patalpoms būtina viso pastato renovacija, pastatas neatitinka keliamų reikalavimų, 2019 m. Centre pritaikytos 

tik dvi higienos patalpos iš aštuonių esamų. Daugelis pastato erdvių neatitinka keliamų reikalavimų. Tai yra didžiausia Centro silpnybė.   
11.4. Ar asmeniui užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka. Ar Dienos socialinės globos centro patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

11.5. Ar asmuo saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis Dienos socialinės globos centro teritorijoje arba šalia, asmeniui 
užtikrinta saugi ir apsaugota nuo pašalinių asmenų, galinčių jiems daryti neigiamą įtaką ar žalą, teritorija? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

11.6. Ar Dienos socialinės globos centro žemės sklype esantys įrenginiai yra tvarkingi, saugūs, atitinka paslaugų gavėjų poreikius? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Papildomų poilsio zonų įrengimo galimybės Centro lauko teritorijoje.   
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12. Asmuo gauna socialinę globą patogiose, jaukiose, jo poreikiams pritaikytose patalpose, kuriose sudaromos sąlygos užtikrinti savarankiško 

gyvenimo įgūdžius. 
12.1. Ar užtikrinamas asmeniui pagal paskirtį tinkamas ir saugus dienos socialinės globos centro poilsio zonų ir aktyvios veiklos organizavimo 

patalpų suplanavimas ir įrengimas? Ar patalpos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (yra keltuvai ir (arba) liftai, nuolydžiai, durys, higienos 
patalpos ir pan. pakankamo ploto, kad būtų galima laisvai judėti vežimėliu, vaikštynėmis)? 

□ Taip  
X Ne  
□ Kita (nurodykite) Higienos patalpos nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams, 2019 m. Centre sutvarkytos tik dvi higienos patalpos. Centras 

turi liftą, kuriuo galima patekti į antrą aukštą A korpuse, tačiau neužtikrintas susisiekimas su B korpusu.   
12.2. Ar asmenų poilsiui (miegui) dienos metu centre yra įrengtos atskiros patalpos? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

12.3. Ar asmeniui teikiant socialinę globą sukurta ir užtikrinta saugi, sveikatos būklės pakenkimų, ar fizinių sužalojimų nesukelianti aplinka, 
patalpos yra gerai vėdinamos ir tinkamai apšviestos? Ar Dienos socialinės globos centre patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir 
inventoriumi? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).  

12.4. Ar asmuo turi galimybę Dienos socialinės globos centre savo reikmėms pats gamintis maistą (užkandžius) ir taip įgyti savarankiškumo 
įgūdžių? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

12.5. Ar Dienos socialinės globos centro virtuvėje yra viryklė, plautuvė, šaldytuvas, spintelės, sukomplektuoti valgomieji indai ir įrankiai? 
Kiekvienam asmeniui yra skirtos ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į suaugusio asmens gebėjimus abiem 
rankomis naudotis stalo įrankiais), šaukštelis, puodelis ar, jeigu reikia, specialūs įrankiai neįgaliesiems? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

12.6. Ar esant asmens pageidavimui ar nustatytam poreikiui, asmeniui sukuriamos privatumą garantuojančios patalpos, bendro naudojimo ar kitose 
patalpose sukuriant privačią erdvę, atskirtą širma? 

X Taip  
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□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

12.7. Ar užtikrinama, kad Dienos socialinės globos centre asmuo lengvai galėtų pasiekti asmens higienos patalpas, kurios yra patogios naudojimuisi, 
garantuotų privatumą, yra aprūpintos būtinomis higienos priemonėmis? 

□ Taip  
X Ne  
□ Kita (nurodykite) Reikalingas higienos patalpų remontas, šiuo metu centras neturi galimybės užtikrinti sąlygų patogiam naudojimuisi.  

Visada užtikriname aprūpinimą būtiniausiomis higienos priemonėmis, pagal poreikį.   
 

V. PERSONALAS 
13. Socialinę globą teikiančio personalo struktūra yra suformuota atsižvelgiant į asmenų skaičių, jų specialiuosius poreikius ir interesus, 

negalią ir savarankiškumą. 
13.1. Ar personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos įstaigos veiklos organizavimą.? Ar vienu metu 

dirbta su asmenų grupe ne mažiau kaip 2 darbuotojai, kurie yra atsakingi už veiklos grupėje organizavimą ir asmenų saugumą? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite). Grupės struktūra susideda iš socialinio darbuotojo ir 2 socialinio darbuotojo padėjėjų. Viso Centre sudarytos 7 grupės, 

kuriose klientų skaičius svyruoja nuo 6  iki 12 klientų.  
13.2. ISGP yra įgyvendinamas, užtikrinant tinkamą pareigybių skaičių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus? Socialinę globą teikiančio 

personalo pareigybių skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti Socialinę globą teikiančių 
darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Personalo skaičius 2021 m. atitiko Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, pagal klientų 

skaičių ir normatyvus, socialinių darbuotojų minimalus pareigybių skaičius – 5,0 etatai, turime 7,0 etatus. Socialinio darbuotojų padėjėjų 
skaičius minimalus pareigybių skaičius –22,40 etato, turime 23 etatus.  

14. Asmens poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų komanda, kurioje dirba tinkamas asmenines savybes dirbti su asmeniu 
turintis personalas. 
14.1 Ar Dienos socialinės globos centre dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą? 

□ Taip  
□ Ne  
X Kita (nurodykite) 1 socialinio darbuotojo padėjėjas neturi vidurinio išsilavinimo. Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymo Nr. 
XIII-2606 2 straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ 5 punktu, iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų 
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darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. 
sausio 1 d. Per šį laikotarpį reikalaujamo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų 
pareigų. 
 Darbuotojas įstaigoje dirba nuo 1996 m. lapkričio 4 d.  

 
14.2. Ar darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka yra išklausę mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus? 

 X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.3. Ar asmeniui paslaugas teikiantis personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių, reikalingų darbe? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.4. Ar asmeniui užtikrinta, kad personalas savo darbe vadovaujasi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.5. Ar priimant į darbą darbuotojus ar telkiant į pagalbą savanorius, socialinės globos įstaigos administracija įsitikina jų tinkamumu dirbti su 
senyvo amžiaus asmeniu, asmeniu su negalia ar vaiku su negalia (tarp jų ir turinčiais sunkią negalią)?  

 X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.6. Ar asmeniui užtikrinta, kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos 
įstaigos specialistų ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos dokumentuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.7. Ar Dienos socialinės globos įstaigoje yra įstaigos administracijos patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinės globos įstaigą tvarkos aprašas 
bei kiti įstaigos administracijos patvirtinti savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai (jei įstaigoje dirba savanoriai)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) 2018 m. liepos 31 d. direktoriaus įsakymu V- 46, patvirtintas Savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos aprašas.  
 

14.8. Ar asmens problemoms kompleksiškai spręsti socialinės globos įstaiga užtikrina personalo komandinį darbą ir tarpinstitucinį 
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bendradarbiavimą? Asmeniui užtikrinama, kad socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis 
institucijomis? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.9. Ar Dienos socialinės globos įstaigos darbuotojai turi komandinio darbo organizavimo žinių ir gali apibūdinti įstaigoje taikomus komandinio 
darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusišku asmens 
socialinės globos poreikių tenkinimu? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.10. Ar tais atvejais, kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, jo saugumo interesais asmens orumas užtikrinamas profesionaliais 
personalo veiksmais? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

14.11. Ar Dienos socialinės globos įstaigos administracija personalui užtikrina priemonių, susijusių su saugių ir sveikų darbo sąlygų personalui 
sudarymu, taikymą ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos dokumentuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

 
VI.  VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

 
15. Socialinės globos įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktuose nustatytus dokumentus. 

15.1. Ar Socialinės globos įstaiga yra įregistruota Juridinių asmenų registre ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus? 
nurodykite turimus įstaigos steigimą ir  veiklą reglamentuojančius dokumentus, pažymint tinkamą atsakymą vietoje langelio ,,□“ įrašant didžiąją 

,,X“:  
X įstaigos nuostatus (įstatus); 
X metinį įstaigos veiklos planą ir metinę įstaigos veiklos ataskaitą; 
X teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);  
X įstaigos pareigybių sąrašą; 
X darbuotojų darbo apskaitos dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius); 
X darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridinius ir fizinius 
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asmenis; 
X įstaigoje vykdomas socialinės veiklos, laisvalaikio, užimtumo, šeimos konsultavimo ar kitas programas; 
X vidaus tvarkos taisykles (paslaugų gavėjų priimtina kalba ir forma apibūdinančias paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir pareigas);  
X personalo pareigybių aprašus; 
X darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus; 
X asmenų bylas („gyvenimo knygas“), vaikų bylas, kuriose yra ISGP ir kiti su asmens, vaiko socialine globa susiję dokumentai; 
X asmenų, globėjų, rūpintojų, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių, vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) skundų ir prašymų registracijos 

žurnalą; 
X neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą; 
X socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumentus; 
X įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai); 2018 m. 
liepos 31 d. direktoriaus įsakymu V- 46, patvirtintas Savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos aprašas.  
X licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus; 
X licencijas teikti slaugos, reabilitacijos (kineziterapijos, masažo ir pan.) paslaugas (kai dienos socialinės globos įstaiga teikia šias 

paslaugas); 
X kitus reikalingus dokumentus. 

15.2. Ar asmeniui užtikrinamas tvarkingas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų kaupimas jo byloje bei joje esančios informacijos 
konfidencialumas? Ar Dienos socialinės globos centre dirbantys darbuotojai informacijos konfidencialumo užtikrinimą yra patvirtinę raštiškais 
pasižadėjimais.  

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Kiekvienas darbuotojas yra raštiškai įsipareigojęs savo pareigybės aprašyme užtikrinti su asmeniu susijusios 
informacijos ir dokumentų kaupimo jo byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumą, taip pat yra pasirašę raštiškais pasižadėjimais, 
dėl konfidencialumo užtikrinimo, kurie saugomi darbuotojo asmens byloje. Visi darbuotojai yra susipažinę su Telšių centro „Viltis“ 
direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-33, patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Telšių centre „Viltis“ 
taisyklėmis.  

15.3. Ar asmenų bylos ir kiti su socialinės globos įstaigos veikla susiję dokumentai yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarka? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)................................................................................................................................................................................................ 

16. Palaikoma ir skatinama personalo nuolatinio tobulėjimo ir paslaugų kokybės siekimo aplinka. 
16.1.  Ar personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją?  

X Taip  
□ Ne  
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□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 
16.2.  Ar socialinės globos įstaigoje yra sudaromi kvalifikacijos tobulinimo planai? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) Planas patvirtintas 2021 m. balandžio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-18 „Dėl 2021 metų darbuotojų atestacijos ir 

kvalifikacijos tobulinimo plano patvirtinimo“.  
16.3. Ar personalas nuolat dalyvauja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose ir įgyja naujų žinių, reikalingų darbe? Personalui periodiškai 

suteikiamos žinios saugos ir sveikatos darbe klausimais. Ar socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems 
specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

16.4. Ar socialinės globos įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

16.5. Ar socialinės globos įstaigos administracija sudaro galimybę socialiniams darbuotojams kiekvieną savaitę skirti ne mažiau kaip 2 val. 
dokumentacijai pildyti? Ar tai yra pažymėta darbuotojų darbo grafikuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)..............................................................................................................  

16.6. Ar socialinės globos įstaiga sudaro galimybę darbuotojams įgyti naujų ir gilinti turimas žinias, kaip dirbti su asmeniu (tarp jų ir turinčiais 
sunkią negalią) kriziniais atvejais, kai asmuo susiduria su prievarta, dėl sveikatos būklės jam pasireiškia emocijų, agresijos proveržiai ir kita? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

16.7. Ar skatinamos personalo iniciatyvos tobulinti individualų darbą su asmeniu, komandinį darbą, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir formų? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

16.8. Ar asmeniui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos įstaigos darbuotojų savitarpio 
ar kitų specialistų iš išorės pagalba? Ar socialinės globos įstaigoje pagal galimybes yra sudarytos sąlygos vykdyti superviziją? 

X Taip  
□ Ne  
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□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 
16.9. Ar asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos nariams ir artimiesiems giminaičiams užtikrinta socialinės globos kokybė ir 

socialinės globos normų laikymasis, socialinės globos įstaigai nuolat teisės aktų nustatyta tvarka atliekant savo veiklos ir socialinės globos 
atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą?  

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

2021 m. atlikta klientų anketinė apklausa, dėl socialinių paslaugų teikimo tobulinimo dienos centre. Su atliktos apklausos rezultatais galima 
susipažinti Centro tinklapyje: http://www.vsncentras.lt/wp-content/uploads/2022/02/Tel%C5%A1i%C5%B3-centro-%E2%80%9E Viltis-2021.pdf 
Apklausos apibendrinti duomenys skelbiami informaciniame Centro stende, Centro tinklapyje, taip pat kartu su Globos normų įsivertinimu skelbiami 
Centro tinklapyje.  

16.10. Ar asmuo, globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gebantis išreikšti savo nuomonę turi galimybę susipažinti su socialinės 
globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, kurias teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Socialinių 
paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

16.11. Ar socialinės globos įstaigoje nagrinėjami socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatai ir 
vadovaujantis jais nustatomi Dienos socialinės globos centro veiklos tobulinimo prioritetai bei sudaromi atitinkamos srities veiklos pagerinimo 
konkrečių priemonių planai (numatant konkrečius terminus ir vykdytojus)? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

17. Vyrauja geranoriška ir konstruktyvi reakcija į skundus ir pageidavimus. 
17.1. Ar asmeniui, globėjui, rūpintojui, šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams, gebančiam išreikšti savo nuomonę ir socialinės globos įstaigos 

personalui sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos įstaigos administraciją dėl iškilusių problemų ir jie sulaukia supratimo bei palaikančios 
konstruktyvios reakcijos jas spręsdami? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) 2020 m. gegužės 19 d. direktoriaus įsakymu  Nr. V-35 patvirtintas „Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas“. Pareiškėjas gali 

pateikti skundus/ pageidavimus raštu, Centre specialioje pašto dėžutėje, ar elektroniniu būdu, t.y. Centro tinklapyje nurodytais el. paštais.  
17.2. Ar asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos nariams ir artimiesiems giminaičiams užtikrinta operatyvi, geranoriška socialinės 

globos įstaigos darbuotojų reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus? Ar yra fiksuojami asmens, jo 
globėjo, rūpintojo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių, pasiūlymai, skundai ir pagal socialinės globos įstaigoje numatytą procedūrą bei 

http://www.vsncentras.lt/wp-content/uploads/2022/02/Tel%C5%A1i%C5%B3-centro-%E2%80%9E%20Viltis-2021.pdf
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teisės aktų nustatytą tvarką laiku jiems pateikti atsakymai? 
 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite) 2021 m. gautų skundų skaičius – 0. 2021 m. gautas vieno asmens globėjos žodinis nusiskundimas dėl kito kliento 

elgesio. 2021 m. lapkričio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-78 sudaryta komisija „Dėl skundo/atvejo nagrinėjimo“. Komisiją išnagrinėjo 
atveją ir pateikė rekomendacijas.  

17.3. Ar Dienos socialinės globos centre sudaromos sąlygos dienos socialinės globos centro tarybos veiklai? Dienos socialinės globos centro tarybos 
nariai, kaip lygiaverčiai partneriai, teikia pasiūlymus dienos socialinės globos centro administracijai dėl dienos socialinės globos centro veiklos 
ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą ar tobulinimą. Ar tai yra užfiksuota Dienos socialinės globos centro 
dokumentuose? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite). 2020 m. išrinkta nauja Centro taryba, kurios kadencija iki 2023 m., vyksta nuolatiniai komisijos posėdžiai.   

17.4. Ar asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams garantuota, kad socialinės globos įstaigos 
valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas, reguliariai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus, naujus 
gerosios praktikos pavyzdžius, aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir socialinės globos įstaigos 
įsivertinimo išvadas bei rekomendacijas? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

18. Socialinės globos įstaigos veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, informuotumo principais. 
18.1. Ar socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama informacija apie 

Dienos socialinės globos centrą, teikiamas paslaugas, personalą ir kita? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

18.2. Ar socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinę globą teikiančios įstaigos metiniu veiklos planu? Rengiant socialinės globos įstaigos 
metinį planą, dalyvauja savivaldybės socialiniai darbuotojai, bendruomenė, dienos socialinės globos centre įtraukiami ir dienos socialinės 
globos centro tarybos atstovai. Ar metiniuose planuose atsispindi praėjusiais metais vertinant (įsivertinant) socialinės globos atitiktį 
nustatytiems trūkumams šalinti suplanuotos priemonės? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 
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18.3. Ar siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas, socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Departamentu bei kitomis kontrolės 
institucijomis? Socialinės globos įstaigos administracija yra susipažinusi su Departamento pateiktomis išvadomis dėl socialinės globos atitikties 
socialinės globos normoms ir gali apibūdinti socialinės globos įstaigos stiprybes bei silpnybes? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite).............................................................................................................. 

18.4. Ar Dienos socialinės globos centras teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjo teises ir pareigas 
įgyvendinančiai institucijai bei kitoms institucijoms? 

X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)................................................................................................................................................................................... 

18.5. Ar Dienos socialinės globos centras teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo veiklą Lietuvos statistikos departamentui?  
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)..................................................................................................................................................................................... 

18.6. Ar Dienos socialinės globos centras geruosius pavyzdžius viešina įvairiomis formomis (žiniasklaidoje, internetiniame puslapyje ir pan.)? 
X Taip  
□ Ne  
□ Kita (nurodykite)..................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

VII. REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS 
DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TOBULINIMO 

 
Siekiant tobulinti Centre teikiamas dienos socialinės globos paslaugas reikia: 
 
1. Būtina pastato renovacija, visų patalpų pilnavertiškas pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.  
2. Užtikrinant geresnes socialines paslaugas, sudarant galimybes kuo daugiau gyventojų naudotis internetu, reikalinga įvesti interneto prieigas 

visuose Centro patalpose.  
3. Užtikrinti nepertraukiamą transporto paslaugos teikimą (vairuotojo atostogų metu, transporto priemonės gedimo metu).  
 
Telšių centro „Viltis“ įsivertinimą socialinės globos normoms įsivertinimą atliko Telšių centro „Viltis“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu 
V- 92 sudaryta komisija. 
 
Komisijos pirmininkas 
Pavaduotoja socialiniam darbui                        Aušra Motuzaitė  
Nariai: 
Socialinė darbuotoja 
    Jovita Petrikienė 
Socialinio darbuotojo padėjėja     Renata Adomikaitienė    
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