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Tikslai ir uždaviniai 

 

1. “Pastogės” Vaikų skyriaus tikslai: 

1.1. suteikti vaikui, netekusiam tėvų globos, laikiną pastogę, kur jis gautų reikiamą pagalbą, 

ugdymą, mokymą ir išlaikymą; 

1.2. laikinai globoti vaiką, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus; 

2. Vaikų skyriaus uždaviniai: 

2.1. užtikrinti kokybišką socialinę ir pedagoginę pagalbą besikreipiantiems į “Pastogę” vaikams 

bet kuriuo paros metu ir, esant reikalui, juos apgyvendinti; 

2.2. užtikrinti Vaikų skyriuje laikinai apgyvendintiems vaikams pilnavertį mokymą ir ugdymą; 

2.3. garantuoti Vaikų skyriuje laikinai apgyvendintiems vaikams pasimatymus ir kitokį 

bendravimą su tėvais, broliais ar seserimis, kitais giminaičiais, draugais bei kitais vaikui 

reikalingais žmonėmis, jeigu tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui; 

2.4. kartu su kitomis “Pastogės” tarnybomis atstovauti vaikui, ginti jo teises ir teisėtus interesus; 

2.5. užtikrinti Vaikų skyriuje gyvenančių vaikų fizinį, psichologinį ir kitokį saugumą; 

2.6. padėti vaikui adaptuotis pereinant ir vienos gyvenamosios aplinkos į kitą, tinkamai paruošti 

vaiką visiems pasikeitimams jo šeimoje, pereinant gyventi į globėjų šeimą ar kitą globą; 

2.7. užtikrinti darnią ir nepertraukiamą pagalbą vaikams Vaiko telefono linija, esant reikalui ar 

grėsmei, pasiūlyti skambinančiam vaikui “Pastogės” prieglobstį; 

2.8. nuolat organizuoti savanorių telefoninių konsultantų parinkimą ir paruošimą; 

2.9. nuolat organizuoti savanorių, kurie dirbtų Vaikų skyriuje su vaikais kaip auklėtojų 

pagalbininkai, parinkimą ir paruošimą. 

 

Veiklos apibūdinimas ir principai 

 

3. Vaikų gerovės centro “Pastogė” Vaikų skyrius yra vaikų krizių centras.. 

4. Vaikų skyriuje teikiama socialinė, psichologinė, pedagoginė, medicininė ir kitokia pagalba ir 

laikinoji globa vaikams, likusiems be tėvų globos. 

5. Vaikų skyrius veikia ir pagalba teikiama visą parą. 

6. Vaikų skyriuje vienu metu gali gyventi ne daugiau kaip 20 vaikų nuo 2 iki 13 metų amžiaus 

(išimtiniais atvejais – jaunesnio ar vyresnio amžiaus vaikai, kai siekiama išsaugoti brolių ir seserų 

ryšius). 

7. Kol vaikas gyvena Vaikų skyriuje, tuo metu “Pastogės” kitų tarnybų socialiniai darbuotojai 

įvertina vaiko šeimą, ištiria rizikos faktorius ir priežastis, dėl kurių vaikui šeimoje nesaugu. Esant 

reikalui, vaikui parenkama globėjų šeima ir suplanuojamas tolesnis vaiko gyvenimas ir globa, kol 

bus dirbama su vaiko tikraisiais tėvais. Vaiko buvimas Vaikų skyriuje yra trumpalaikis - nuo 

kelių parų iki kelių mėnesių. 

8. Pagalba teikiama patyrusiems fizinį, psichologinį ar kitokį smurtą bei netekusiems tėvų globos 

Kauno miesto vaikams, kurie kreipiasi patys, kuriuos siunčia Kauno miesto savivaldybės Vaikų 

teisių apsaugos skyrius ar atveda kiti asmenys, kaip numatyta Vaiko globos organizavimo  

nuostatuose. Vaikų skyriuje neteikiamos paslaugos sutrikusio intelekto (išskyrus lengvą 



sutrikimą), specialios globos reikalaujantiems vaikams bei vaikams, padariusiems Lietuvos 

Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų teisės pažeidimų. 

9. Esant reikalui, ištisą parą galima kreiptis Vaikų skyriaus telefonu - 311112. 

10.  “Pastogės” Vaikų skyrius dirba užtikrindamas vaikų teises ir laisves, užfiksuotas Vaiko teisių 

konvencijoje, bei remdamasis bendražmogiškais moralės principais. Čia vaikas gerbiamas kaip 

asmenybė. 

11. Darant visus sprendimus dėl vaiko – prioritetas yra vaiko saugumas ir gerovė. Visuose 

sprendimuose atsižvelgiama į vaiko norus ir jausmus, priklausomai nuo jo amžiaus ir supratimo. 

 

Vaikų skyriaus struktūra ir darbo tvarka 

 

12. Vaikų skyrius pavaldus Vaikų gerovės centro “Pastogė” direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui. 

13. Ugdymo, globos ir sveikatos priežiūros personalas. 

13.1. Vaikų skyriuje gyvenančius vaikus ugdo ir prižiūri dienos metu didesnę dienos dalį - 2 

darbuotojai, kai kuriomis valandomis – 1 darbuotojas. Darbuotojai savaitės bėgyje 

tarpusavyje keičiasi. Iš viso yra 4 socialinių pedagogų etatai, 1 užimtumo specialisto etatas, 

0,5 etato socialinio darbuotojo. Normalaus režimo ugdymo įstaigose auklėtojų pedagoginio 

darbo valandų norma per savaitę -–30 valandų vienam etatui, o socialinio darbuotojo ir 

užimtumo specialisto -40 valandų vienam etatui. 

13.2. Specialią psichologinę pagalbą teikia psichologasir psichoterapeutas. “Pastogė” turi 1 

psichologo etatą ir 0,5 psichoterapeuto etatą.. 

13.3. Nakties metu gyvenančius vaikus prižiūri, priima naujus, teikia jiems pagalbą Vaikų 

skyriaus socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas. Vaikų skyriuje yra 1 

socialinio darbuotojo etatas ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjo etatai.. 

13.4. Vaikų sveikatą prižiūri bendrosios praktikos slaugytojo padėjėja, kuri dirba darbo 

dienomis. “Pastogėje” yra 0,5 bendrosios praktikos slaugytojos etato. Vaikų maitinimu 

rūpinasi dietistė. „Pastogėje“ yra įsteigta 0,5 dietistės  etato. 

14. Aptarnavimo ir ūkio personalas: 

14.1. Vaikams maistą gamina virėja. Yra 2 virėjų etatai. Virėjos dirba po vieną ir keičiasi kas 4 

dienos. 

14.2. “Pastogėje” yra 1 sandėlininkės etatas. Sandėlininkė taip pat rūpinasi vaikų patalynės ir 

drabužių priežiūra ir skalbimu. 

14.3. Vaikų skyriaus, patalpas valo 1 valytoja. 

14.4. “Pastogė” turi pora lengvųjų tarnybinių automobilių ir 1 vairuotojo etatą. Automobilis 

naudojamas visų keturių “Pastogės” skyrių reikmėms. 

14.5 Pastogės” patalpas ir kiemo teritoriją prižiūri darbininkas – kiemsargis. Darbininko yra 1 

etatas, kiemsargio – 0,5 etato. 

 

Vaikų priėmimas į skyrių ir išleidimas 

 

15. Vaikų patekimas į “Pastogės” Vaikų skyrių: 

15.1. į “Pastogės” Vaikų skyrių patenka Vaikų teisių apsaugos tarnybos nukreipti vaikai, kurie 

paimti iš probleminių šeimų; 

15.2. iš policijos komisariatų ir nuovadų pristatyti vaikai, kurie nepadarę rimtų teisėtvarkos 

pažeidimų; 

15.3. policijos pristatyti vaikai tiesiog iš gatvių, stočių, landynių ar kitų nesaugių vietų, išskyrus 

tuos vaikus, kurie sulaikyti darant nusikaltimą; 

15.4. kitų asmenų pristatyti vaikai, kurie rasti nesaugiose sąlygose gatvėse, stotyse, landynėse, 

namuose kur girtaujama ar kitose pavojingose vietose; 

15.5. vaikai, atėję patys. 

16. Vaikų apgyvendinimas “Pastogės” Vaikų skyriuje. 

16.1. Vaikas gali būti laikinai apgyvendinamas remiantis Vaiko globos organizavimo nuostatais 

(toliau VLGN) 7 str. Ir 21 str.: 

16.1.1. jei vaikui nesaugu namuose dėl smurto ar apleistumo; 



16.1.2. jei vaikas gyvena netinkamame gyventi būste su tėvais, nesugebančiais juo 

pasirūpinti; 

16.1.3. jei vaikas išvarytas iš namų; 

16.1.4. jei vaikas pabėgęs iš namų, dėl rimtų priežasčių nenori ar negali grįžti į namus ir 

nakvoja gatvėse, stotyse ir panašiose nesaugiose vietose; 

16.1.5. jei vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos; 

16.1.6. jei vaikas neteko tėvų, globėjų ar kitų žmonių, kurie juo rūpinosi; 

16.1.7. “Pastogėje”, esant reikalui, gali būti laikinai apgyvendinti ir vaikai, esantys globoje, 

jei jų globėjai sunkiai susirgo, išvyko, ar dėl kitų rimtų priežasčių laikinai negali globoti 

ir prižiūrėti vaiko; 

16.1.8. taip pat gali būti laikinai apgyvendinti ir tie vaikai, kurių tikri tėvai dėl ligos ar kitų 

rimtų priežasčių kurį laiką negali jais tinkamai rūpintis ir kuriuos nėra tikslinga 

apgyvendinti globėjų šeimoje. 

16.2. Vaikų apgyvendinimo apribojimai: 

16.2.1. apgyvendinami tik Kauno miesto vaikai; 

16.2.2. apgyvendinamų vaikų amžius nuo 2 iki 13 metų; 

16.2.3. neapgyvendinami sutrikusio intelekto (išskyrus lengvą sutrikimą), specialios globos 

reikalaujantys vaikai; 

16.2.4. neapgyvendinami vaikai, padarę Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 

numatytus teisės pažeidimus. 

16.3. Išimtys iš vaikų apgyvendinimo apribojimų: 

16.3.1. išimtiniais atvejais gali būti apgyvendinti jaunesnio ar vyresnio amžiaus vaikai, kai 

siekiama išsaugoti brolių ir seserų ryšius; 

16.3.2. išimtiniais atvejais į “Pastogės” Vaikų skyrių tik nakvynei gali būti priimti ir kitokio 

amžiaus bei ne Kauno miesto vaikai, atsižvelgiant į rizikos faktorius, pavyzdžiui, jei 

vaikas kreipiasi naktį ir kitokios nakvynės vietos jam surasti tuo metu neįmanoma. 

16.4. Vaikų apgyvendinimo tvarka ir įforminimas: 

16.4.1. vaikai apgyvendinami ištisą parą; 

16.4.2. vaikus priima ir apgyvendina Pagalbos šeimai ar Globėjų tarnybos socialinis 

darbuotojas kartu su bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja ir pedagogu tarnybų 

darbo dienos metu, o kitu metu priima socialinis pedagogas arba Vaikų skyriaus 

socialinis darbuotojas; 

16.4.3. priimant užpildomas Vaiko padėties įvertinimo aktas, Vaiko laikino apgyvendinimo 

aktas kaip numatyta VLGN 7 punktuose bei vaiko apklausos protokolas. 

16.4.4. jei vaikas priimamas naktį, anksti ryte, vėlai vakare ar išeiginių bei švenčių dienomis, 

apie tai informuojama policija ir užklausiama, ar tas vaikas nėra paieškomas; 

16.4.5. priimamas vaikas registruojamas “Vaikų priėmimo ir išvykimo registracijos žurnale” 

(1 priedas); 

16.4.6. jei priimamo vaiko sveikatos būklė yra bloga arba akivaizdžiai matomos smurto 

žymės, vaikas tuoj pat vežamas į medicinos įstaigą ar kviečiama greitoji medicininė 

pagalba;; 

16.4.7. apgyvendintam vaikui individualiai priskiriamas pagrindinis pedagogas ir vaiko 

šeimos socialinis darbuotojas; 

16.4.8. apie vaiko apgyvendinimą “Pastogės” Vaikų skyriuje pranešama Vaikų teisių 

apsaugos tarnybai per 2 valandas, arba artimiausią darbo dieną iki 10 val., jeigu vaikas 

buvo priimtas per išeiginę dieną. 

16.5. Vaikų išleidimas iš Vaikų skyriaus: 

16.5.1. Vaikas išleidžiamas iš Vaikų skyriaus priėmus nutarimą dėl jo grąžinimo tėvams į 

namus arba jam steigiama globa ir jis perkeliamas gyventi į globėjų šeimą. Šis nutarimas 

priimamas atvejo peržiūroje, kurią surengia “Pastogės” Pagalbos šeimai tarnyba su 

Kauno miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriumi. 

16.5.2. Vaiką išleidžia iš Vaikų skyriaus darbuotojas, gavęs nurodymą iš “Pastogės” 

administracijos arba Pagalbos šeimai tarnybos ar Globėjų tarnybos socialinių 

darbuotojų. 



16.5.3. Vaikas išleidžiamas atiduodant jį suaugusiam žmogui, tai yra tėvams, jei nuspręsta 

vaiką grąžinti namo, arba globėjams, jei nuspręsta vaikui skirti globą. Vaikas 

neišleidžiamas vienas be suaugusio atsakingo žmogaus. 

16.5.4. Vaikų skyriaus darbuotojas, išleisdamas vaiką, įrašo Vaikų skyriaus vaikų atvykimo ir 

išvykimo registracijos žurnale vaiko išvykimo datą ir laiką bei kokiu pagrindu ir kokiam 

asmeniui vaikas atiduodamas. 

 

Vaikų skyriaus ryšiai su “Pastogės” tarnybomis 

 

17. Vaiko emociniai, pedagoginiai, medicininiai, materialiniai ir kiti poreikiai nustatomi, kiek tai 

įmanoma, pagal visų trijų “Pastogės” programų: Vaikų skyriaus, Globėjų tarnybos ir Pagalbos 

šeimai tarnybos šaltinius. 

18. Vaikų skyriaus darbuotojų susirinkimuose, kuriuose aptariamos Vaikų skyriuje gyvenančių vaikų 

problemos, dalyvauja Pagalbos šeimai tarnybos ir, jeigu reikia, Globėjų tarnybos socialiniai 

darbuotojai tam, kad būtų efektyviau pasidalinama reikiama informacija ir kad būtų priimami 

optimalūs sprendimai. 

19. Vaikų skyrius, pagal galimybes, kartu su kitomis “Pastogės” programomis įtakoja pasikeitimus 

vaiko tikrojoje šeimoje, kad, pašalinus buvusius rizikos faktorius ir išnykus nesaugumui, būtų 

galima vaiką kuo greičiau sugrąžinti į namus pas tikruosius tėvus. 

 

Savanorių įtraukimas į Vaikų skyriaus veiklą 

 

20. Vaikų skyriaus veikloje plačiai pasitelkiami savanoriai. Savanoriai dirba kaip socialinių pedagogų 

ir socialinių darbuotojų pagalbininkai, padeda vaikų priežiūroje, aktyviai dalyvauja organizuojant 

“Pastogėje” gyvenančių vaikų laisvalaikį, bendrauja su vyresnio amžiaus vaikais. 

21. Norintys dirbti savanorišką darbą “Pastogės” Vaikų skyriuje, savanoriai kruopščiai atrenkami, 

daugelis savanorių turi praeiti specialų apmokymą. 

 

Vaikų skyriaus veiklos vertinimas 

 

22. Kiekybinis vertinimas. 

22.1. Vedami šie mėnesiniai ir metiniai Vaikų skyriaus statistiniai duomenys apie vaikus: 

22.1.1. gyvenusių ir dabar gyvenančių vaikų skaičius; 

22.1.2. vidutinis mėnesinis gyvenusių vaikų skaičius; 

22.1.3. apgyvendinimų skaičius; 

22.1.4. to paties vaiko pakartotinų apgyvendinimų skaičius; 

22.1.5. apgyvendinamų vaikų amžiaus suvestinė; 

22.1.6. apgyvendintų vaikų amžiaus vidurkis; 

22.1.7. vidutinė vaiko gyvenimo Vaikų skyriuje trukmė; 

22.1.8. vidutinis Vaikų skyriaus apkrovimas, t. y. vidutinis vaikų skaičius per dieną. 

22.2. Savanorių veiklos Vaikų skyriuje statistiniai duomenys: 

22.2.1. Vaikų skyriuje talkininkaujantys savanoriai ir jų išdirbtas laikas; 

23. Kokybinis vertinimas: 

23.1. Vaikų, gyvenusių “Pastogės” Vaikų skyriuje, apklausa prieš jiems išvykstant iš “Pastogės” 

gyventi kitur. Iš to daromos išvados, kaip vaikas čia jautėsi, kokius patyrė sunkumus, ką 

reiktų keisti ar tobulinti Vaikų skyriaus veikloje. 

23.2. Tėvų, kurių vaikai gyvena ar gyveno Vaikų skyriuje, apklausa. Ją daro Pagalbos šeimai 

tarnybos socialiniai darbuotojai dirbdami su šeimomis. 

 


