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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SOCIALINIO DARBUOTOJO DIRBSIANČIO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2021 m. lapkričio 5 d. Nr. SPCV1Lazdijai
Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 ,,Dėl Viešųjų
įstaigų įstatų pakeitimo patvirtinimo‘‘ 62.17 papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių
paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės mero
2021 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr. 7V-37 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo‘‘, 7.18 papunkčiu:
1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo
dirbsiančio su šeimomis tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. SPCV1-61 ,,Dėl VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro
socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘.
3. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė

Parengė
Jurgita Dzimidienė
2021-11-05

Lina Saladuonienė
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PATVIRTINTA
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
SPCV1VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO
DIRBSIANČIO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras (toliau Centras) užtikrina socialinių
paslaugų teikimą (asmenims) šeimoms.
2. Centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, gavus
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimą dėl
socialinių paslaugų skyrimo šeimai.
3. Šio tvarkos aprašo tikslas – organizuoti sistemingą socialinį darbą su šeimomis, padėti
šeimoms socialiai integruotis visuomenėje.
4. Pagrindinės šio tvarkos aprašo sąvokos:
4.1. vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatyta kitaip. Jeigu asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad jis yra
nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku iki bus nustatyta priešingai;
4.2. vaiko atstovai pagal įstatymą – vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, - įtėviai, nustačius globą
ir rūpybą, - globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos
institucija;
4.3. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos – tai paslaugos, teikiamos
asmenims (šeimoms), siekiant palaikyti ir grąžinti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame
ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas;
4.4. klientai – šeimos auginančios nepilnamečius vaikus, socialinės paramos gavėjai ar
šeima;
4.5. socialinio darbo su šeimomis modelis – tai socialinių darbuotojų veiklos sistema ir
dokumentų, susijusių su šiuo darbu, tvarkymas, socialinio darbo su šeima vertinimas,
bendradarbiavimas, organizavimas, planavimas, veikla kartu su atvejo vadybininku teikiant pagalbą
šeimai.
5. Socialinio darbuotojo pagrindiniai veiklos tikslai:
5.1. ugdyti, atkurti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam ar jo šeimai
iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius asmeniniame ir šeimos socialiniame gyvenime,
tam panaudojant paties asmens, jo šeimos galimybes bei bendruomenės išteklius;
5.2. gerinti asmenų, jų socialinių grupių, bendruomenių socialinį gyvenimą, mažinant jų
socialinę atskirtį ir skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę;
5.3. siekti užkirsti kelią galimoms asmens, šeimos ar bendruomenės problemoms
atsirasti.
II. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI PRADĖJUS DIRBTI SU RIZIKOS
ŠEIMA
6. Centro socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo teikti
socialines paslaugas gavimo aplanko šeimą, įvertina šeimos rizikos lygį ir pildo reikiamus
dokumentus. Šeimos skirstomos į tris lygius:
Aukšta rizika. Tai šeima, kuri iš esmės negeba savarankiškai funkcionuoti. Jai reikia nuolatinio
socialinio darbuotojo ar kito specialisto pagalbos (lankymosi dažnis 5 kartai per savaitę).
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Vidutinė rizika. Tai šeima, kuri geba savarankiškai funkcionuoti, tačiau norint užtikrinti visišką
šeimos narių saugumą ir emocinę, psichologinę gerovę, nuolat reikia tam tikros socialinio darbuotojo
ar kitų specialistų pagalbos (lankymosi dažnis 3 kartai per savaitę, pagal poreikį ir dažniau).
Žema rizika. Tai šeima, kuri šiuo metu patiria krizę, tačiau gali savarankiškai funkcionuoti ir geba
užtikrinti visų narių saugumą bei emocinę, psichologinę, materialinę gerovę. Šeimos funkcionavimą
trikdo tik esama krizė (lankymosi dažnis 2 kartai per savaitę, pagal poreikį ir dažniau).
7. Šeimos atvejo aprašymas (1 priedas), dokumentas pildomas po pirmo bendravimo su
šeima. Šeimos atvejo aprašymas pakartotinai pildomas jeigu per apsilankymus buvo pastebėta
grėsmingų, krizinių situacijų arba apie tai gaunama informacija. Dokumentas po pirmo bendravimo (ar
pakartotino dokumento pildymo) su šeima užpildomas ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir
įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu.
8. Šeimos kortelė (2 priedas), dokumentas pildomas po pirmo bendravimo su šeima.
Šeimos kortelė pakartotinai pildoma pasikeitus šeimos gyvenamajai vietai, sąlygoms ar esant kitoms
aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius. Dokumentas po pirmo bendravimo (ar pakartotino
dokumento užpildymo) su šeima užpildomas ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir įkeliamas
DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu.
9. Šeimos įsipareigojimų vykdymo planas (3 priedas), dokumentas (1 dalis) užpildomas po antro bendravimo su šeima ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu, dokumentas (2 dalis) užpildomas po nusistatyto termino datos (termino data negali būti ilgesnė negu 1 mėnesis) ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu. Užpildžius dokumento 2
dalį, dokumento pildymo tąsa prasideda nuo 1 dalies.
10. Šeimos lankymo aprašas (4 priedas), dokumentas pildomas po kiekvieno
bendravimo su šeima. Dokumentas po bendravimo su šeima užpildomas ir per 7 darbo dienas
užregistruojamas ir įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu.
11. Informacija apie šeimą ir jai teikiamą pagalbą (5 priedas), dokumentas
užpildomas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir
įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant dokumentą elektroniniu parašu.
12. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas (6 priedas), dokumentas
pildomas po metų laiko pradėjus teikti šeimai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas (arba
pagal poreikį) ir per tris darbo dienas užregistruojamas ir įkeliamas DVS sistemoje, pasirašant
dokumentą elektroniniu parašu.
13. Finansininės ataskaitos (7 priedas), dokumentas užpildomas kiekvieną mėnesį ir
pristatomas viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro buhalterei iki kiekvieno einamo
mėnesio 20 d.
14. Socialinių paslaugų proceso stebėsena vykdoma:
14.1. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialiniai darbuotojai pildo Excel lentelę, kurioje pildoma naujai
gautų šeimų skaičius per mėnesį, išbrauktų šeimų skaičius ir viso šeimų/vaikų skaičius;
14.2. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialiniai darbuotojai pildo Excel lentelę apie šeimas, kurioms
taikomas atvejo vadybos procesas;
14.3. vieną kartą per mėnesį, esant poreikiui dažniau, turint reikšmingos informacijos nedelsiant,
Socialiniai darbuotojai atvejo vadybininkams teikia informaciją apie šeimas, kurioms taikomas atvejo
vadybos procesas, apie suteiktas socialines paslaugas, šeimose kylančias problematikas, pagalbos
plano vykdymą/nevykdymą;
14.4. einamųjų metų gruodžio – būsimųjų metų sausio mėnesiais vykdomos paslaugų gavėjų pasitenkinimo paslaugomis ir kitos apklausos. Atsižvelgiant į apklausų rezultatus, nustatomos paslaugų teikimo
gerinimo priemonės, kurios įtraukiamos į paslaugų teikimo metinį planą;
14.5. šiais terminais: pirmojo ketvirčio – iki balandžio 15 d., antrojo ketvirčio – iki liepos 15 d., trečiojo ketvirčio – iki spalio 15 d., ketvirtojo ketvirčio – iki sausio 15 d. socialinės darbuotojos teikia ketvirtines ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie šeimų skaičių, nepilnamečių vaikų, au-

Elektroninio dokumento nuorašas
2021-11-05 Nr. SPCV1-147

gančių šeimose.
14.6. paslaugų teikimo procese paslaugų gavėjams sudaromos sąlygos teikti prašymus ir pasiūlymus
dėl paslaugų teikimo;
14.7. Vedėja socialiniams reikalams koordinuoja paslaugų teikimą, susistemina gautus duomenis,
organizuoja susirinkimus, kurių metu aptariami gauti rezultatai, kuriais remiantis planuojamas
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikis ir socialinių paslaugų teikimas, aptariamas socialinių
paslaugų procesas, problemos, su kuriomis susiduriama, jos sprendžiamos.
15. Socialinių paslaugų proceso kontrolė vykdoma vadovaujantis viešosios įstaigos Lazdijų
socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis socialinių paslaugų kokybės
vertinimo kontrolės periodine tvarka.
III.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Socialiniai darbuotojai pasirašytinai susipažindinami su šiomis taisyklėmis per Dokumentų
Valdymo Sistemą (DVS) ir jomis vadovaujasi teikdami socialines paslaugas.
17. Aprašas peržiūrimas vieną kartą per metus arba pasikeitus paslaugų teikimo procesams.
18. Aprašas skelbiamas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro internetinėje svetainėje:
www.lazdijuspc.lt
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……………………………………..
ŠEIMOS ATVEJO APRAŠYMAS
20 m.

mėn.

d.

Susitikimo data:
Susitikimo vieta:
Atvejo aprašymas:
Išvados ir rekomendacijos:
Socialinė darbuotoja
(darbui su šeimomis).........................................................................
(vardas, pavardė)
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...............................................................................................ŠEIMOS KORTELĖ
20 m. mėn. d.
(pildymo data)

Šeimos sudėtis:
Eil
Vardas, pavardė
.
(ryšys)
Nr.

Asmens
kodas /
gimimo data

Užimtumas /
suaugusių
šeimos narių
išsilavinimas

Darbovietė /
mokykla

Kitos įstaigos, organizacijos, specialistai,
kurie padeda šeimai, kokią pagalbą teikia
(-ė), periodiškumas

1.
2.
3.
4.
Kiti asmenys, gyvenantys kartu su šeima:
Vardas, pavardė
Ryšys

Šeimos adresas (gyvenamoji vieta), tel. Nr.
Šeimos finansinė padėtis:
Šeimos pragyvenimo šaltiniai:
Pastabos:
1.Socialinė pašalpa
2.Vaikų pinigai
3. Neįgalumai
4. Alimentai
5. Kita
Gyvenimo sąlygos:

Gimimo
metai

Užimtumas

Skolos:

Pastabos

Pastabos:
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Šeimos rizikos lygis:
Rizikos lygis

Aukšta rizika

Vidutinė rizika

Priežastys, dėl kurios šeima priskirta socialinės rizikos grupei:
Artimieji, draugai, kt. asmenys, su kuriais šeima palaiko ryšį (kontaktai):
Kita reikšminga informacija apie šeimą:
Šeimai nustatytas paslaugų poreikis ir planuojamos teikti paslaugos:
Socialinė darbuotoja
darbui su šeimomis

____________________________
(vardas, pavardė)

Lengva rizika
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…………………………………..................
ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO PLANAS
(1 DALIS)
UŽDAVINYS (-IAI):
1.
2.
3.
SPRENDIMO BŪDAI:
1.
2.
3.
TERMINAS:
(2 DALIS)
ĮVYKDYTA (KOMENTARAI):
1.
2.
3.
NEĮVYKDYTA DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ:
1.
2.
3.
PASTABOS IR REKOMENDACIJOS:
1.
2.
3.
TOLIMESNI KLIENTO IR SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKSMAI:
Socialinė darbuotoja
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………………………………….
ŠEIMOS LANKYMO APRAŠAS
Data

Situacija šeimoje,
pastebėti pokyčiai
(teigiami, neigiami)
įsipareigojimų
vykdymai

Aprašą užpildė:

Tolimesni darbo su
šeima veiksmai

Kita informacija
(bendradarbiavimas su k
specialistais, šeimos nar
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5 priedas
INFORMACIJA
APIE ŠEIMĄ IR JAI TEIKIAMĄ PAGALBĄ
20 m. mėn. d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šeima:
Šeimos gyvenamoji vieta:
Šeimos rizikos lygis:
Problemos:
Tikslas:
Teiktos (teikiamos) ar organizuotos (organizuojamos) socialinės paslaugos ir šeimos dalyvavimas veiklose:
SUTEIKTOS
PASLAUGOS

Informavimas
Konsultavimas
Tarpininkavimas ir
atstovavimas
Maitinimo organizavimas
(labdara, maisto paketai)
Aprūpinimas būtiniausiais
drabužiais ir avalyne
Transporto organizavimas
Sociokultūrinės paslaugosesant galimybei (vaikai
lydimi į kino teatrus,
spektaklius, koncertus,
vaikai siunčiami į būrelius,
vaikų dienos centrus)
Asmens higienos
(skalbimo, dušo) paslaugų
organizavimas
Lydėjimas į įvairias įstaigas
Kitos (įrašykite)
Kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymas ir
palaikymas (pagalba buityje
ir namų ruošoje,
apsiperkant, mokant
mokesčius, prižiūrint
vaikus, bendravimas ir kt.)
Darbinių įgūdžių ugdymas
(savarankiškas patalpų,
aplinkos tvarkymas ir pan.)
Psichologinės /

SUAUGUSIEMS
ŠEIMOS
NARIAMS
(teikimo dažnumas
per mėnesį)

VAIKAMS
(teikimo
dažnumas per
mėnesį)

Pastabos
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psichoterapinės pagalbos
organizavimas
Kitos (įrašykite)
8. Pokyčiai šeimoje:
8.1. Teigiami pokyčiai:
8.2. Neigiami pokyčiai:
9. Rekomendacijos:
Socialinė darbuotoja
(darbui su šeimomis).........................................................................
(vardas, pavardė)

6 priedas
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VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMAS
Nr.
(data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ)
1. Asmuo, kuriam reikia socialinių paslaugų (šeimai atstovaujantis vienas iš suaugusių šeimos narių).
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono Nr.
Pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
 Lietuvos Respublikos piliečio pasas
 Lietuvos Respublikos pasas
 Asmens tapatybės kortelė
 Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams)
 Gimimo liudijimas
2. Kiti duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį pateikiami užpildant SP-1, SP-2, SP-8 formas.
II.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS

3. Asmens (šeimos) per paskutinius 12 mėnesių gautos ar gaunamos socialinės paslaugos (nurodyti
gautų paslaugų pavadinimą, jų teikimo pradžią, trukmę).

4. Asmens (šeimos) socialinis savarankiškumas (įgūdžiai, gebėjimai, bendravimas).
(pažymėti reikiamą langelį x)
Eil. Nr.

Ar asmuo (šeima):

4.1.
4.2.
4.3.

geba tvarkytis buityje
pozityviai bendrauja šeimoje, su kaimynais, bendruomenėje
geba atlikti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime
reikalingas funkcijas
tinkamai rūpinasi nepilnamečiais šeimos nariais
turi problemų dėl gyvenamojo būsto
turi problemų dėl smurto ar prievartos šeimoje
turi kitų socialinių problemų

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5. Ar šeimos nariai rūpinasi vienas kitu?
 Taip
Ne

Taip

Iš dalies

Ne
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6. Asmens (šeimos) motyvacija spręsti savo problemas.

7. Kokios socialinės pagalbos prašo asmuo ar kartu gyvenanti šeima (vienas iš suaugusių šeimos narių)
arba ją siūlo teikti kiti suinteresuoti asmenys.
III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
8. Motyvuotos išvados apie asmens (šeimos) socialinę riziką, galimybes gyventi savarankiškai,
palaikyti ryšius su visuomene.

9. Informacija apie kitų specialistų (įstaigų, organizacijų) pateiktas išvadas.
10. Rekomenduojama:
 10.1. Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai).
(pažymėti reikiamą langelį x)
Eil.
Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

1.
2.
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.
3.

Bendrąsias
Socialinės priežiūros
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Laikino apnakvindinimo

Asmeniui

Šeimai2

Rekomenduojamas socialinių
paslaugų teikėjas

Pagalbos į namus
Apgyvendinimo savarankiško
gyvenimo namuose
Pagalbos pinigais
Kitas socialines paslaugas (įrašykite)

 10.2. Socialinių paslaugų neteikti (nurodyti priežastis)
 10.3. Atlikti socialinės globos poreikio vertinimą (nurodyti motyvą)
11. Kita informacija (pastabos, pastebėjimai).
Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant asmeniui (šeimai) socialines paslaugas, atstovaujančio asmens ryšys su asmeniu (šeima) Socialinė darbuotoja (darbui su socialinės rizikos šeima)
Vardas, pavardė, Tel. Nr.
Socialinis darbuotojas
(vardas ir pavardė)

2
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VŠĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
(Įmonės pavadinimas)
Soc.darbuotoja
Išmokų gavėjas

ATASKAITA

Nr.

m.

mėn.

d.

Likutis mėn.pradžioje
Gauta
1. Išmokos iš savivaldybės biudžeto
2. Išmokos vaikams
3.
Iš viso gauta

0,00

Išleista
0,00

Likutis
Priedas

dokumentų

Ataskaita patikrinta:
Buhalterė

Daiva Kizelienė
Data

Dokumentų sąrašas:
Data

Dok.
eil. Nr.

Kam, už ką ir pagal kokį dokumentą išmokėta
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