Bandomosios
socialinių globėjų veiklos
užtikrinimo paslauga
Techninių specifikacijų išaiškinimas

Reikalavimai teikėjui


Paslaugos teikėjas:


Kiekvienas ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų
grupė – galintys pasiūlyti ar siūlantys paslaugas



Turi licenciją:



Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su
negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos
vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (galioja nuo
2016 m. gegužės 25 d.);

Teikėjas atsako už paslaugos palaikymą:
Teikėjas yra vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba), įstatyminis atstovas (globėjas/rūpintojas)
Per tris mėnesius suranda žmones, kurie sutiktų iki 12 mėnesių rūpintis vaikais, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba jiems bus
rasti globėjai ar įvaikintojai. Šiuos žmones mes vadiname socialiniais globėjais;

Pasirašo su socialiniais globėjais paslaugų teikimo ar analogišką 12 mėnesių trukmės sutartį (pagal verslo liudijimą, individualios
veiklos pažymą arba darbo santykiais pagrįstą veiklą).
Organizuoja vaiko apgyvendinimą socialinio globėjo šeimoje
Padeda socialiniams globėjams vykdyti savo įsipareigojimus, t.y. teikia socialinio globėjo veiklos užtikrinimo paslaugas:
• Teikia vaikui pagalbą adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu;
• Padeda pasiruošti socialinio globėjo šeimai priimti naują narį;
• Teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui, organizuoja psichologinę paramą, teikia ar organizuoja pagalbą, koreguojant netinkamą vaiko elgesį
ir mokantis naujų, socialiai priimtinų elgesio modelių, priima sprendimus kriziniais atvejais ir kt.
• Užtikrina, kad socialinis globėjas nuolat tobulintų savo kompetenciją;

Kontroliuoja, kad vaikui būtų sudarytos tinkamos buities ir higienos sąlygos
Atsiskaito su socialiniu globėju už suteiktas paslaugas, perveda iš savivaldybės gautas globėjui ir vaiko išlaikymui skirtas lėšas
Organizuoja „laikino atokvėpio“ paslaugos teikimą socialiniam globėjui

Socialinis globėjas atsako už kokybišką vaiko
priežiūrą:

Atsako už vaiko aprūpinimą būtiniausiais daiktais
Aprūpina vaiką būtinomis techninės pagalbos ir sveikatos priežiūros priemonėmis
Rūpinasi vaiko sveikata, maitinimu, ugdymu ir gebėjimų lavinimu

Ugdo vaiko supratimą apie pareigą mokytis, šeimos reikšmę
Plėtoja ryšius su biologine šeima ir giminaičiais

Reikalavimai socialiniam globėjui:
Turi teisę rūpintis/prižiūrėti vaikus:
•nėra teistas,
•jam nebuvo apribota tėvo valdžia,
•jis nebuvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų,
•yra sveikas (neserga psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro
2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-803).

Yra išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus (arba iki mokymų pabaigos
jam liko ne daugiau kaip 2 mėn.)
Turi nuosavą ar nuomojamą būstą
Yra 21 – 65 metų amžiaus, turi ne mažesnį, nei vidurinį ar/ir profesinį išsilavinimą
Turi sutuoktinio ir kartu gyvenančių, vyresnių nei 16 m., šeimos narių rašytinius sutikimus,
jog jų namuose bus globojami vaikai
Vienu metu gali globoti ne daugiau kaip tris vaikus, išskyrus atvejus, kai neišskiriami
broliai ir/ar seserys

Lėšos:
Vaiko globos (rūpybos) išmoka naudojama tik vaiko interesams

Vaiko
globos
(rūpybos)
išmoka
(152 Eur)

Savivaldybės
lėšos už
socialinę
globą tėvų
globos
netekusiam
vaikui išlaikyti

Savivaldybės lėšos skirtos:
• vaiko priežiūrai
• kaip užmokestis už teikiamas paslaugas

Teikėjas moka
socialiniam
globėjui

Teikėjas gauna
ES projekto
struktūrinių fondų
lėšos, skirtos
paslaugos teikimo
užtikrinimui

Lėšos paslaugos teikėjui skirtos:
socialinių globėjų paieškai, atrinkimui, jų mokymų bei veiklos organizavimui,
pagalbos ir palaikymo teikimui jiems ir globojamiems vaikams,
• socialiniam globėjui organizuoti „laikiną atokvėpį“, psichologinę pagalbą,
kvalifikacijos kėlimą, savipagalbos grupes, supervizijas
•

