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TBK FUNKCIJOS:

 Koordinuoti Vilniaus rajono savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 

metų, o asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių iki 21 metų bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius, atlikti komisijos pirmininko 

funkcijas.

 Koordinuoti mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje 

dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 



TBK FUNKCIJOS:

 Inicijuoti ir kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais 

padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengti 

koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtros planą. 

 Vertinti vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo 

veiksmingumą ir aptarti jos vykdymo rezultatus su vaiku, vaiko 

atstovais pagal įstatymą, vaiko minimalios priežiūros priemones 

vykdančiais asmenimis ar vaikų, socializacijos centru.



TBK FUNKCIJOS:
 Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant individualų vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą;

 Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio 

priemonės vykdymo terminui, parengti vaiko socialinės integracijos planą ir 

koordinuoti jo įgyvendinimą;

 Konsultuoti vykdant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones ar 

auklėjamojo poveikio priemonę dalyvaujančius asmenis ir koordinuoti jiems 

reikalingų paslaugų ar pagalbos teikimą.



TBK FUNKCIJOS:

 Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos 
pagrindu priimti sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, 
siekiant konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir (ar) jo tėvams 
(globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustatyti 
koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį.

 Vykdyti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną.

 Informuoti vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą 
galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros 
paslaugas savivaldybėje.





TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TIKSLAS:

Siekiama, kad kiekvienas vaikas, vaikas su neįgalia bei jo šeima (globėjai,

rūpintojai) turėtų galimybę gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir

reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui

augti saugioje ir jo raidai palankioje, biologinėje aplinkoje, jos nesant – įtėvių,

globėjų šeimoje.

2018 m. sausio 1 d. duomenimis, Vilniaus rajone gyvena  102 268 gyventojai, iš 

jų 19390 vaikų, 417 vaikų yra su negalia, 438 vaikai auga socialinės rizikos 

šeimose, 197 vaikai yra globojami šeimose, 106 vaikai yra globojami 

institucijose.



TEIKIAMOS PASLAUGOS VAIKAMS:
• Vilniaus rajone veikia 11 dienos centrų, įkurtų savivaldybės, nevyriausybinių

organizacijų, prie parapijų.

• Savo veiklą vykdo Šv. Martyno šeimyna, kur yra apgyvendinami vaikai, netekę 

tėvų globos (rūpybos). Šiuo metu gyvena 7 vaikai, iš kurių 1 - Anykščių rajono, 

o 6 - Vilniaus rajono vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba). 

• Vilniaus r. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre veikia 

Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį

jaunimo užimtumą.

• Pagal poreikį ir globėjų pageidavimus socialinės paslaugos yra perkamos iš kitų

savivaldybių, socialinių paslaugų įstaigų.



TEIKIAMOS PASLAUGOS VAIKAMS:
Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centre bei Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centre yra 

teikiama:

• socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams

• socialinė globa socialinės rizikos vaikams

• socialinė globa vaikams su negalia

• intensyvi krizių įveikimo pagalba

• apgyvendinimo paslaugos motinoms su vaikais

• soc. rizikos vaikams

• dienos centras

• asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

• pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai

• GIMK mokymai, mokymai skirti būsimiems globėjams ir įtėviams, veda Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių
centras 



TEIKIAMOS PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA:

• CSI Vilnius –Socialinės integracijos, užimtumo ir reabilitacijos centras vaikams:

• Dienos socialinė globa vaikams su proto ir kompleksine negalia, vaikų dienos centras.

• Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai:

• Dienos ir trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia nuo gimimo iki 7 metų.

• Vilniaus r. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras  teikia 

integralią pagalbą į namus. Neįgalų vaiką prižiūrintiems šeimos nariams sudaromos 

sąlygos derinti šeimos gyvenimą su darbu, yra teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos 

paslaugos asmens namuose. 



TEIKIAMOS PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA:
Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektą, 2017
metais Vilniaus rajono neįgaliesiems paslaugas teikė 9 socialinės integracijos srityje
veikiančios organizacijos, kurios teikė neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento
pagalbos, neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, meninių gebėjimų
lavinimo bei pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas. Paslaugomis pasinaudojo 339
asmenys, iš jų 272 suaugę neįgalieji, 32 neįgalieji vaikai ir 35 šeimos nariai.

• 1.VšĮ „Menava“, 

• 2.VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, 

• 3. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija,

• 4. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, 

• 5. VšĮ „CSI Vilnius“, 

• 6. Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija 

• 7. VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba, 

• 8. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras,

• 9. VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas"



TEIKIAMOS PASLAUGOS ASMENIMS SU NEGALIA:

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre:

• dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su proto negalia

• asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas



PSICHOLOGINĖ PAGALBA TEIKIA:

• Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba

• Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centras.



NVO VŠĮ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SOCIALINIS CENTRAS

• socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams

• socialinė globa socialinės rizikos vaikams

• socialinė globa vaikams su negalia

• vaikų globos tarnyba

• globėjų ir įvaikintojų tarnyba

• dienos centras 

• socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą moterims/motinoms su vaikais

• Palydimoji globa

Su vaikais (likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia) taip pat dirba Socialinės 

rūpybos skyrius bei Vaikų teisių apsaugos skyrius.



•AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


