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Programos kodas  06 
    Programos parengimo argumentai 
Programa tęstinė. 
Programa skirta vykdyti funkcijas, susijusiais su socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų 
integracija, socialinės globos užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir 
Visagino savivaldybės socialinės paramos politiką. 
Visagino PVC veiklos svarbiausias uždavinys – organizuojant struktūrinių padalinių (Vaikų globos 
namų ir Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus) darbą, teikti bendrąsias ir specialiąsias 
socialines paslaugas vaikams iki 18 metų, likusiems be tėvų globos, kuriems įstatymų nustatyta 
tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), socialinės rizikos vaikams ir vaikams su 
negalia iki 21 metų. 
Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose 
apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines 
paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, 
vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 
Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tikslas – vaikų su negalia savarankiškumo 
įgūdžių lavinimas ir integracija į visuomenę. 

Savivaldybės 
ilgalaikis 
prioritetas (pagal 
strateginį plėtros 
planą) 

 
Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas 

Kodas III 

Šia programa 
įgyvendinamas 
įstaigos 
strateginis tikslas 

 
Gerinti socialinę aplinka, teikiant licencijuotas kokybiškas 
paslaugas 

Kodas 002 

Programos 
tikslas 

 
Garantuoti ir užtikrinti aukštos kokybės vaiko gerovę 
užtikrinančias licencijuotas socialines paslaugas 

Kodas 001 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 
Visagino paramos vaikui centro veiklos svarbiausias uždavinys – teikti bendrąsias ir specialiąsias 
socialines paslaugas vaikams iki 18 metų, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams ir 
vaikams su negalia iki 21 metų. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 
aktais, įstaiga planuoja ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą, kontroliuoja jų kokybę bei suteikia 
globotiniams sąlygas saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti pagal individualius gebėjimus su 
aktyvia specialistų komandos pagalba. Šia programa įgyvendinama Visagino savivaldybės socialinės 



paramos politika. 
Vykdant programą, Visagino paramos vaikui centras organizuoja savo struktūrinių padalinių  - Vaikų 
globos namų ir Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus veiklą pagal biudžetinių įstaigų 
programas.  
Vaikų globos namai teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams likusiems 
be tėvų globos. Šiems vaikams skiriama vaiko globos (rūpybos) išmoka. Išmoka naudojama 
vadovaujantis patvirtinta „Globos (rūpybos) išmokų naudojimo Visagino PVC globos namuose 
tvarka“ ir skiriama globotinių maitinimo išlaidoms, aprangos, avalynės, mokymo priemonių, 
vadovėlių, mokomųjų žaidimų, medikamentų ir asmens higieninių priemonių įsigijimui, gimtadienių
išlaidoms, ryšių ir kitoms paslaugoms, kišenpinigiams. 
Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje teikiamos laisvalaikio, maitinimo organizavimo, 
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, aplinkos tvarkymo ir 
kitos paslaugos, reikalingos neįgaliesiems vaikams.  
Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos darbo užmokesčiui ir SoDros įmokoms, globotinių mitybai, 
medikamentams globotiniams ir med. apžiūrai personalui, ryšių paslaugoms (telefono, televizijos, 
Interneto paslaugų apmokėjimui), kitoms prekėms (sanitarinių higieninių, valymo priemonių 
įsigijimui), darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms, ilgalaikio turto remontui (org. 
technikos ir kompiuterinės technikos remontui), komunalinių paslaugų apmokėjimui, kitoms 
paslaugoms. 
Sunkią negalią turintiems vaikams skiriamos valstybės tikslinės dotacijos lėšos. Lėšos panaudojamos
darbuotojų darbo užmokesčiui ir SoDros įmokoms, kitoms prekėms (sanitarinių higieninių priemonių 
įsigijimui), kitoms paslaugoms (banko paslaugoms, šiukšlių išvežimui, gesintuvų užpildymui ir 
tikrinimui, deratizacijai), komunalinių paslaugų apmokėjimui. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 
Nuolatinių partnerių, su kuriais bendradarbiaujant sprendžiamos vaikų problemos, skaičiaus 
didėjimas. Finansinės paramos sumos didinimas būsto ir aplinkos vaikų poreikiams pritaikymui, 
naujų priemonių, baldų įsigijimui. Laimėtų projektų ir programų gauto finansavimo didinimas.
Darbuotojų, dalyvaujančių kvalifikacijos kėlimo procese, skaičiaus didinimas. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 
Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už Centro teikiamas paslaugas, 
lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.  

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 
aprašoma programa 

Aprašoma programa įgyvendina Visagino savivaldybės strateginės plėtros III prioritetą - saugios 
ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas.  

Uždaviniai ir priemonės: 
3.1.3. Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams, sistemą. 
3.1.3.1. Plėtoti socialinių paslaugų centrų veiklą. 
3.1.3.3. Plėsti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir 
asmenims. 
3.1.4. Mažinti socialinę atskirtį. 
3.1.4.1. Viešosios paskirties įstaigų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 
tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Visagino savivaldybės institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globą 
(rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir 
tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Vaikų ir jaunimo 
socializacijos programos patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 
patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-



02-09 įsakymas Nr. V-57 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2004 „Socialinių paslaugų 
įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“. 

Kita svarbi informacija 
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