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VAIKŲ DIENOS CENTRO  

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Vaikų dienos centro tikslus, uždavinius, teikiamas paslaugas, 

teises ir pareigas, veiklos organizavimą, lėšų naudojimo tvarką, veiklos kontrolę, likvidavimą, 

reorganizavimą ar pertvarkymą. 

2. Vaikų dienos centras – Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) 

padalinys. 

3. Vaikų dienos centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių 

paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogu, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais socialinių paslaugų, socialinės paramos teikimą, Joniškio rajono Savivaldybės  

Administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo įsakymais, 

Centro direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

4. Vaikų dienos centrų adresai:  

4.1. Parko g. 9, Žagarė, LT-84326, Joniškio r.. 

4.2. Aušros g. 5, Skaistgirys, LT-84385, Joniškio r. 

 

II SKYRIUS 

PASLAUGŲ GAVĖJAI IR TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

5. Vaikų dienos centro teikiamų paslaugų gavėjai – socialinės rizikos šeimos, kurios įtrauktos į 

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą bei 

nepasiturintys gyventojai (vaikai, tėvai), kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, kitų šeimų vaikai. 

6. Centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: tarpininkavimo, informavimo, 

maitinimo organizavimo, vaikų pavežėjimo, pamokų ruošos, mokymosi sunkumų sprendimo, 

laisvalaikio ir užimtumo organizavimo, sociokultūrinės, šeimos lankymo namuose, socialinės šeimos 

padėties tyrimo, materialinės pagalbos teikimo. 

 Paslaugų gavėjai gauna specialiąsias socialines paslaugas: dailės terapijos, socialinių įgūdžių 

ugdymo, profesinio orientavimo, saviraiškos, anketinės apklausos, kokybinės ir kiekybinės analizės, 

švietimo pedagoginiais, psichologiniais, socialiniais klausimais, individualaus ir grupinio 

pedagoginio konsultavimo, individualaus psichologinio konsultavimo. 

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Vaikų dienos centro tikslas – ugdyti savarankiškus socialinius gyvenimo įgūdžius, 

atsparumą neigiamoms aplinkos įtakoms, užtikrinti vaiko psichologinį saugumą šeimose, stiprinti 

vaikų ir tėvų pažintinius, psichologinius, pedagoginius gebėjimus, padėti įveikti mokymosi 

sunkumus. 

8.Vaikų dienos centro uždaviniai: 

8.1. Teikti bendrąsias ir specialiąsias paslaugas socialiai remtinoms ir socialinės rizikos 

šeimoms bei jų vaikams. 

8.2. Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis (Žagarės seniūnija, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Šiaulių apskrities VTAS, policija), sprendžiant 

problemas, susijusias su žmogiškųjų ir materialiųjų poreikių tenkinimu. 
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8.3. Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie šeimų socialinę padėtį, vaikų sveikatos, 

elgesio, mokymosi pokyčius. 

8.4. Vykdyti tėvų ir vaikų individualų socialinį ir psichologinį konsultavimą bei su 

konsultavimu susijusius tyrimus (anketavimą, testavimą ir pan.). 

8.5. Rengti ir įgyvendinti socialinių įgūdžių ugdymosi programas. 

8.6. Ugdyti tėvų ir vaikų pilietiškumo, doros, sveikos gyvensenos, socialinių įgūdžių                                     

ugdymo nuostatas. 

8.7. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugumą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją. 

 

IV SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS IR ŠALINIMAS 

 

9. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, pateikia sąrašą šeimų, kurios įtrauktos į 

problemų turinčių šeimų sąrašą ir informuoja apie paslaugų organizavimo būtinumą. 

10.  Seniūnijos socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, įvertina šeimos socialinių 

paslaugų poreikį. 

11.  Seniūnijos socialinis darbuotojas  darbui su rizikos šeimomis pateikia vaikų dienos centrui 

rekomendaciją  dėl reikalingumo vaikui lankyti dienos centrą . 

12. Tėvai raštiškai užpildo sutikimą, kuriame nurodo vaiko įsipareigojimą lankyti centrą ir 

dalyvauti vykdomojoje veikloje. 

13. Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas susipažįsta su šeimos socialine padėtimi. 

Užpildo šeimos socialinį pasą. 

14.  Sudaromas vaikų dienos centrą lankančių vaikų sąrašas, kurį tvirtina Centro direktorius. 

15. Vaikas dėl asocialaus elgesio gali būti pašalintas iš vaikų dienos centro. 

16. Šalinimo atveju sudaroma centre dirbančių darbuotojų komisija. Susirikime dalyvauja 

vaiko tėvai, vaikas. 

17. Sudaryta komisija išanalizuoja netinkamo vaiko elgesio priežastis, padarinius ir priima 

sprendimą dėl jo šalinimo iš vaikų dienos centro. Surašomas protokolas. 

 

V SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

18. Centrui vadovauja direktorius, kuris kontroliuoja veiklą, skiria ir atleidžia darbuotojus 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka. 

19. Kiekvienais metais teikiama paraiška dalyvauti vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir 

atrankos konkurse. 

20.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria finansavimą         

socialinėms paslaugoms teikti. 

21. Centro kultūrinė, socialinė, pedagoginė, psichologinė veikla organizuojama pagal projekto 

metinę veiklos programą, kurią tvirtina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas ir centro 

direktorius. 

22. Centre dirba projekto vadovas, socialiniai darbuotojai, psichologas, užimtumo specialistas, 

sporto treneris, finansininkas ir kiti specialistai pagal poreikį. 

23. Bendradarbiaujama su Žagarės seniūnija, VTAS, Joniškio rajono savivaldybės 

Administracijos direktoriumi. Vykdoma vaikų teisių apsauga. Atliekamos informavimo, 

tarpininkavimo, organizavimo, apsaugos, praktinės pagalbos funkcijos. Suteikiamos patalpos,  iš 

biudžeto apmokamos komunalinės paslaugos, finansuojami Vaikų dienos centre dirbančių darbuotojų 

etatai. 

 

VI SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Vaikų dienos centras, įgyvendindamas uždavinius, turi teisę: 
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24.1.Teikti socialines paslaugas socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų 

šeimoms. 

24.2. Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie šeimų socialinę padėtį, vaikų                   

problemiško elgesio pokyčius. 

24.3. Dalyvauti vaikų dienos centrų projektų atrankos konkurse ir gauti kasmetinį veiklai    

skirta finansavimą.  

24.4.Pateikti įvairioms institucijoms išvadas apie socialinės rizikos šeimų negatyvius  

reiškinius: tėvų girtuokliavimą, fizinę,  psichologinę ir seksualinę vaikų prievartą. 

25. Vaikų  dienos centro darbuotojai privalo: 

25.1.  Teikti Centro direktoriui darbo planus, ilgalaikės veiklos programas. 

25.2. Vykdyti įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas. 

25.3. Asmens bylose kaupti, analizuoti medžiagą apie vaiko žmogiškųjų ir materialiųjų poreikių 

tenkinimo galimybes, problemos sprendimo ir suteiktos pagalbos būdus. 

25.4. Bendradarbiauti su  Žagarės seniūnija, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis,                    

sudarant vaikų priėmimo į vaikų  dienos centrą sąrašus, sprendžiant socialines, psichologines 

problemas, užtikrinant vaikų saugumą. 

25.5. Rengti ir įgyvendinti socialinių įgūdžių ugdymosi programas. 

 

 

VII SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO FINANSAVIMAS  IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

26. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja Vaikų dienos 

centrų projektų vertinimą ir atranką. 

27. Projekto vykdymui skiriama atitinkama suma iš valstybės biudžeto. 

28. Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, Departamentui pateikiama ataskaita bei projekto 

ketvirtinė veiklos ir išlaidų įvykdymo ataskaita ir buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys 

lėšų panaudojimą.   

30. Biudžetiniams metams pasibaigus, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir centro 

direktoriui pateikiama metinė projekto  įgyvendinimo veiklos ir finansinė ataskaita. 

 

VIII SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

 

31. Vaikų dienos centro veiklos ir lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Socialinių paslaugų   centro 

direktorius ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito tarnybos. 
 

IX SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO NUOSTATŲ KEITIMO, PAPILDYMO TVARKA 

 

32. Keisti, papildyti vaikų dienos centro nuostatus turi teisę Centro direktorius. 

33.Vaikų dienos centro nuostatų pakeitimus, papildymus priima ir tvirtina Centro direktorius, 

prieš tai pakeitimus apsvarsčius Centro darbuotojų taryboje. 

34.Vaikų dienos centro nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo 

įstatymų numatyta tvarka. 

 

X SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

35. Vaikų dienos centras likviduojamas ir reorganizuojamas Centro steigėjo Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

 


