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KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

Kalvarijos globos ir užimtumo centre (toliau – Centras) teikiamos bendrosios ir specialiosios 

socialinės paslaugos. 

  

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos 

paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios 

socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur 

organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio (1 schema). 

Informavimas reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). 

Konsultavimas pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema 

ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų. 

Tarpininkavimas ir atstovavimas pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias 

asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant 

mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens 

(šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 

Maitinimo organizavimas pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo 

savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti 

organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, 

bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius 

gyventojams. 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne minimalių socialiai priimtinų poreikių 

tenkinimas, aprūpinant skurstančiuosius drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis 

Transporto ir specialiojo transporto organizavimas paslauga, teikiama pagal poreikius 

asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų 

pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. 

Sociokultūrinės paslaugos laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti 

socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) 

gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. 

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas pagalba asmenims (šeimoms), kurie 

dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) talonų išdavimas, 

skalbimo paslaugų organizavimas). 

Kitos bendrosios socialinės paslaugos socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į 

specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz.: sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, fizinės 

gerovės užtikrinimo paslaugos,  maisto produktų nupirkimas, palydėjimas į įvairias įstaigas ir kt. Prie kitų 

bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos ir kai kurios pagalbos į namus paslaugos. 

 

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio 

gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime 

ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – 

grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens 

gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos 



socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio (2 schema). 

Pagalbos į namus paslaugos tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui 

(šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos tai paslaugos, teikiamos asmenims 

(šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar 

asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. 

Psichosocialinės pagalbos organizavimas pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) 

suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius 

išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį 

smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems. 

Dienos socialinės globos paslaugos tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai 

netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, 

komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – 

„atokvėpio“ paslaugos, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant 

integruotis į visuomenę. 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam 

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

 

 

TEISINIS PAGRINDAS 

 

Socialines paslaugas Centras teikia nuo 1998 metų, vadovaudamasis Kalvarijos savivaldybės 

tarybos patvirtintais Kalvarijos globos ir užimtumo centro nuostatais. 

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Centro savininkas – Kalvarijos savivaldybė.  

Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba.  

Kalvarijos globos ir užimtumo centras turi šias licencijas: 

 Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims, licencijos Nr. 

L000000243, licencijos gavimo data 2014-09-19. Licencija išduota Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims, licencijos 

Nr.L000000245, licencijos gavimo data 2014-09-19. Licencija išduota Socialinių 

paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, licencijos 

Nr.L000000246, licencijos gavimo data 2014-09-19. Licencija išduota Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose, licencijos 

Nr. L000000247, licencijos gavimo data 2014-09-19. Licencija išduota Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 Asmens sveikatos priežiūra: bendroji asmens sveikatos priežiūra – slauga (bendrosios 

praktikos slauga), bendroji asmens sveikatos priežiūra – masažas, licencijos Nr. 3370, 

licencijos gavimo data 2011-04-11 (patikslinta 2019-02-27). Licencija išduota Valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

 

VEIKLOS RŪŠYS 

 

Kalvarijos globos ir užimtumo centro pagrindinės veiklos rūšys: 

 Stacionarinė pagyvenusių ar neįgalių asmenų globos veikla, kodas 87.30 pagal EVRK 2 

red. 



 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis 

veikla, kodas 88.10 pagal EVRK 2 red. 

 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 

88.99 pagal EVRK 2 red. 

 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90 pagal EVRK 2 red. 

 Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse, kodas 

86.90.10 pagal EVRK 2 red. 

 Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29 pagal EVRK 2 red. 

 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04 pagal EVRK 2 red. 

 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39 pagal EVRK 

2 red. 

 

PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKAS 

 

Kalvarijos globos ir užimtumo centro Socialinės globos namai dirba nepertraukiamu rėžimu. 

Kalvarijos globos ir užimtumo centro Dienos globos namai dirba darbo dienomis nuo       8.00 val.  

iki 17.00 val. 

 

INFORMAVIMAS 

 

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro teikiamas paslaugas skelbiama:  

Kalvarijos globos ir užimtumo centro  internetinėje svetainėje: www.kalvarijosguc.lt  

Facebook profiliuose  https://www.facebook.com/Kalvarijos-globos-ir-u%C5%BEimtumo-

centras-769225973196749/ 
https://www.facebook.com/Kalvarijos-globos-ir-u%C5%BEimtumo-centras-Socialin%C4%97s-

globos-namai-317079319091771/ 
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1 schema 

 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO TEIKIAMŲ BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ VISUMOS SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informavimas 

 Konsultavimas 

 Tarpininkavimas ir 
atstovavimas 

Maitinimo organizavimas 

Aprūpinimas 
būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 

Transporto ir specialiojo  

transporto organizavimas 

Sociokultūrinės 
paslaugos 

Asmeninių higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimas 

 Kitos paslaugoos 



2 schema 

 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO TEIKIAMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ VISUMOS SCHEMA 

 

Pagalbos į namus paslaugos 

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugos 

Psichosocialinės pagalbos 
organizavimas 

Dienos socialinės globos 
paslaugos 

Trumpalaikės socialinės globos 
paslaugos 

Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugos 


