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PAKRUOJO NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bendruomeniniai šeimos namai (toliau – BŠN) yra Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų 

centro (toliau – Centras) struktūrinis padalinys, pavaldus Centro direktoriui. 

2. BŠN vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Pakruojo rajono savivaldybės teisės aktais, 

reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, Centro nuostatais ir šiais padalinio nuostatais 

 

II. VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. BŠN veiklos pobūdis – teikti bendrąsias ir prevencines socialines paslaugas įstaigoje ar asmens 

(šeimos) namuose. 

4. BŠN tikslas – užtikrinti prevencinių ir kompleksinių paslaugų šeimai organizavimą ir teikimą, 

paslaugų neįgaliesiems teikimą, socialinio transporto organizavimo paslaugos teikimą bei visiems 

mažiau galimybių turintiems 16–21  metų jaunuoliams, kad būtų prieinama ir suteikiama reikalinga 

konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, siekiant šių jaunuolių sėkmingos 

adaptacijos bendruomenėje, pereinant į savarankišką gyvenimą. 

5. Pagrindiniai BŠN uždaviniai: 

5.1. Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ugdyti ar kompensuoti gebėjimus savarankiškai 

rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; 

5.2. Prevencinėmis socialinėmis paslaugomis padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei, 

siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 

dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų 

socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį;  

5.3. Specialiosiomis paslaugomis grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir 

integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. 

 

II. FUNKCIJOS 

 

6. BŠN, įgyvendindami išsikeltus uždavinius savo pagrindiniam tikslui pasiekti: 

6.1. Organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir jas teikia; 

6.2. Informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, 

konsultuoja juos šių paslaugų teikimo klausimais; 

6.3. Informuoja tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines 

paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą; 

6.4. Organizuoja bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) 

teikimą; 

6.5. Plėtoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 

6.6. Skelbia informaciją apie vykdomą veiklą (funkcijas, teikiamų kompleksinių paslaugų turinį) 

Centro interneto svetainėje bei Facebook paskyroje „Bendruomeniniai šeimos namai“. 

6.7. Organizuoja ir teikia palydėjimo paslaugas jaunuoliams, pagal 2022 m. spalio 19 d. Nr. A1-

700 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl palydėjimo paslaugos 

jaunuoliams organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“; 

7. Kontroliuoja pilnamečių fizinių asmenų, pripažintų neveiksniais arba ribotai veiksniais globėjų ir 

rūpintojų tinkamą pareigų atlikimą, lankantis namuose ir surašant apsilankymo aktus; 

8. Teikia teismui išvadas dėl globos ir rūpybos reikalingumo pilnamečiams neįgaliems asmenims, 

globėjo ar rūpintojo, turto administratoriaus kandidatūros paskyrimo; 



9. Atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimą, asmeninio asistento pagalbos 

poreikį ir nustato socialinių paslaugų poreikį; 

10. Bendrauja ir bendradarbiauja su sveikatos, socialinėmis įstaigomis, seniūnijomis sprendžiant 

klausimus, susijusius su paslaugų neįgaliesiems teikimu; 

11. Registruoja iš teismų gaunamus dokumentus, juos tinkamai saugo ir archyvuoja; pastoviai seka 

www.e.teismas.lt elektronines bylas; 

12. Priima prašymus ir organizuoja transporto paslaugų teikimą, veda planinius transporto judėjimo 

grafikus; rengia paraiškas lėšoms gauti už suteiktas transporto paslaugas; pildo vairuotojo, teikiančio 

transporto paslaugas, darbo grafiką; 

13. Teikia asmeninio asistento paslaugas pagal 2018 m. lapkričio 23 d., Nr. A1-657 aprašą „Dėl 

asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 
III. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

14. BŠN vadovauja BŠN padalinio vadovas, kurį į darbą skiria ir atleidžia Centro direktorius.  

15. BŠN padalinio vadovas: 

15.1. bendradarbiauja su Pakruojo rajono savivaldybės administracija (tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

15.2. kontroliuoja veiklas, ieško papildomo finansavimo padalinio kokybiškam veikimui; 

15.3. pildo darbuotojų žiniaraščius; 

15.4. renka, analizuoja informaciją apie teikiamų paslaugų kokybę, vykdo gerosios patirties 

sklaidą, keičiasi informacija su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, socialinių paslaugų 

įstaigomis; 

15.5. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą padalinio darbuotojams; 

15.6. atlieka kitas funkcijas, susijusias su padalinio veikla; 

15.7. atlieka kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

16. Socialinis darbuotojas, kompleksinėms paslaugoms: 

16.1. Organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, prireikus jas teikia; 

16.2. Organizuoja paslaugas ir jas koordinuoja „vieno langelio“ principu; 

16.3. informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, 

konsultuoja juos šių paslaugų teikimo klausimais; 

16.4. informuoja tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines 

paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą; 

16.5. organizuoja bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) 

teikimą; 

16.6. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą; 

16.7. plėtoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 

16.8.  viešina kompleksinių paslaugų veiklą, dalinasi informacija su socialinėmis įstaigomis, 

mokyklomis, darželiais ir pan., skelbia informaciją Centro internetiniame puslapyje www.pnspc.lt 

bei socialinėje erdvėje; 

16.9. atlieka kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

17. Vyr. socialinis darbuotojas, darbui su neįgaliaisiais: 

17.1.  kontroliuoja pilnamečių fizinių asmenų, pripažintų neveiksniais arba ribotai veiksniais 

globėjų ir rūpintojų tinkamą pareigų atlikimą, lankantis namuose ir surašant apsilankymo aktus; 

17.2.  rengia teismui išvadas dėl globos ir rūpybos reikalingumo pilnamečiams neįgaliesiems, 

globėjo ar rūpintojo, turto administratoriaus kandidatūros parinkimo; 

17.3.  rengia teismui pareiškimus ir atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, surinkti reikalingus 

dokumentus dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, globos nustatymo, globėjo ir turto 

administratoriaus skyrimo, gavus prašymą tarpininkauti iš fizinio ar juridinio asmens, norinčio 

nustatyti kitam asmeniui neveiksnumą tam tikrose srityse, nustatyti globą ir paskirti globėją bei turto 

administratorių; 

http://www.e.teismas.lt/
http://www.pnspc.lt/


17.4.  teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas pilnamečių fizinių asmenų globėjams ir 

rūpintojams dėl  socialinių paslaugų teikimo ir organizavimo socialinėse įstaigose; 

17.5.  atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimą ir nustatyti socialinių paslaugų 

poreikį; 

17.6.  priima prašymus ir organizuoja transporto paslaugų teikimą, veda planinius transporto 

judėjimo grafikus, rengia paraiškas lėšoms gauti už suteiktas transporto paslaugas; 

17.7.  atlieka kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

18. Palydimosios globos koordinatorius: 

18.1.  lankosi jaunuolio gyvenamojoje vietoje (tėvų namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje), 

supažindina jaunuolį su palydėjimo paslaugos teikimo procesu, jo tikslais ir principais, paslaugos 

turiniu; 

18.2.  sudaro savarankiško gyvenimo planą, įvertinęs ir atsižvelgdamas į jaunuolio individualius 

poreikius (toliau – SGP); 

18.3.  konsultuoja jaunuolį ir tarpininkauja jam užtikrinant jo savarankiškumą asmeninių 

finansų, praktinių ir darbinių įgūdžių, sveikatos, būsto, mokymosi ir kitose srityse, svarbiose 

savarankiškam gyvenimui; 

18.4.  jaunuoliui nesimokant ar baigus mokslus, tarpininkauja padedant susirasti darbą ir jį 

išlaikyti, jei reikia, bendrauja su darbdaviu, sprendžiant jaunuoliui kylančias problemas dėl darbo ar 

darbo santykių, keliant kvalifikaciją ir siekiant aukštesnės pozicijos (ar norimo darbo) darbo rinkoje, 

nedarbo laikotarpiu nukreipia jaunuolį į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrintas jo nedarbo socialinis draudimas; 

18.5.  bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis jaunuolio palydėjimo aspektu; 

18.6.  atlieka kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

19. Asmeninis asistentas: 

19.1.  Teikia asmeninio asistento paslaugas numatytas plane su asmeniu; 

19.2.  lankosi paslaugų gavėjo namuose pagal lankstų darbo grafiką, pažymi apsilankymo žurnale 

suteiktas paslaugas ir jų trukmę; 

19.3.  informuoja socialinį darbuotoją, darbui su kompleksinėmis paslaugomis, nedelsdamas ar 

per 2 dienas raštu dėl išvardintų aplinkybių atsiradimo: apie pasikeitimus, turinčius įtakos asmeninio 

asistento paslaugoms užtikrinti (pvz. asmens išvykimas į užsienį, gyvenamosios vietos pasikeitimas, 

mirtis, sveikatos būklės pokyčiai) ar kitus asmens pokyčius (pvz. asmuo pradeda gauti stacionarias 

socialinės globos paslaugas ar pan.) bei jo aplinkos pokyčius (pvz. būstas pritaikytas pagal asmens 

poreikius), kitus pokyčius, susijusius su aplinka, kurie gali turėti įtakos paslaugų poreikiui, asmens 

sveikatai ar gyvybei; 

19.4.  Pateikia Bendruomeninių šeimos namų padalinio vadovui gautus asmens (ar asmens 

atstovo) skundus, prašymus, pasiūlymus, susijusius su asmeninio asistento paslaugų teikimu. 

19.5.  Atlieka kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

 

IV. TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20. BŠN, atlikdami Jiems pavestas funkcijas, turi teisę įgyvendinti teisės aktuose ir sutartyse 

nustatytas teises. 

21. BŠN turi teisę gauti reikiamą informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, teikiamų 

paslaugų klausimais iš Centro direktoriaus, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos, Mero, 

administracijos direktoriaus, administracijos struktūrinių padalinių, kitų valstybinių ir 

nevyriausybinių įstaigų, NVO, visuomeninių organizacijų. 

22. BŠN pareigos: 

22.1. užtikrinti, kad darbuotojai nuolat tobulintų savo profesinę kompetenciją; 

22.2. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę; 

22.3. užtikrinti BŠN pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir paskirtų funkcijų kokybišką 

atlikimą; 

22.4. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyse nustatytas pareigas.  

 



V. VEIKLOS KONTROLĖ 

 

23.  BŠN veiklą koordinuoja Centro direktorius. 

24.  BŠN finansinę kontrolę vykdo Centro buhalteris. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25.  BŠN nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu. 

26. BŠN reorganizuojamas ar likviduojamas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos sprendimu ar kita įstatymų nustatyta tvarka. 

27. BŠN pranešimai ir informacija visuomenei apie veiklą viešai skelbiami Centro interneto 

svetainėje www.pnspc.lt, vietos spaudoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

http://www.pnspc.lt/

