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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS 

KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro (toliau – Globos Centras) veiklos kokybės 

vertinimo aprašas (toliau - Tvarka) reglamentuoja Zarasų rajono socialinių paslaugų centro globos 

centro budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio globos 

teikiamų paslaugų veiklos kokybės vertinimo organizavimą.  

2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:  

2.1. Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (CK) 

globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių 

globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir 

paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius 

vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis 

kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas veiklą vykdo pagal 

individualios veiklos pažymėjimą; 

2.2. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais - fizinis asmuo, kuris globoja (rūpinasi) vaiką savo 

gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Socialinis 

globėjas taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar 

nenustatyta tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko 

tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį. Socialinis globėjas turi būti išklausęs 

globėjų ir įtėvių mokymus. 

2.3 Vertinimas – tai priemonė, padedanti Globos centrui įvertinti veiklos kokybės, bendradarbiavimo 

procesus, stipriąsias veiklos sritis, kylančius sunkumus ir tas sritis, kuriose dar galima tobulėti, kad 

veikla taptų efektyvesnė, atitiktų geriausius vaiko interesus.  

3. Globos centro vidinis įsivertinimas yra kaip nuolatinis, nenutrūkstantis, duomenimis grįstas 

reflektavimo procesas.  

4. Veiklos kokybės vertinimas Globos centre organizuojamas pagal Globos centro aprašą, GIMK 

programas ir šiuo patvirtintu Tvarkos aprašu. 



 

II. VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – įvertinti Globos centro stipriąsias puses ir tas sritis, kuriose dar galima tobulėti, kad 

Globos centro veikla taptų efektyvesnė ir atitiktų geriausius vaiko interesus.  

6. Uždaviniai:  

6.1. rinkti patikimus duomenis apie Globos centro veiklą;  

6.2. išsiaiškinti Globos centro veiklos privalumus ir trūkumus;  

6.3. vidinio įsivertinimo duomenis panaudoti paslaugų kokybės analizei ir veiklos kokybei gerinti;  

6.4. įvertintus ir pagal Globos centro sąlygas galimus įgyvendinti siūlymus planuoti budinčių 

globotojų, socialinių globėjų veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutarti dėl priemonių 

įgyvendinimo. 

 

III. VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Globos centro darbuotojas ( globos koordinatorius, GIMK, socialinis darbuotojas) ne rečiau kaip 

kartą per 6 mėnesius vykdo budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, globėjus, 

nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi 

patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.).  

8. Atliekant vykdomos veiklos kokybės vertinimą naudojamas patvirtintas veiklos kokybės vertinimo 

klausimynas (Priedas Nr.1), taip pat galima naudoti dokumentų analizės, interviu, testavimo, 

anketinės apklausos, stebėjimo, diskusijų ir kitus vertinimui skirtus metodus. 

9. Veiklos kokybės vertinimo priemones, metodus atsižvelgdamas į konkrečią situaciją parenka 

Globos centro globos koordinatorius.  

10. Atsižvelgiant į gautus budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, Globos centras planuoja budinčių globotojų,  globėjų, 

nesusijusių giminystės ryšiais veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių 

priemonių įgyvendinimo ir pan.  

11. Globos centro globos koordinatorius kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės 

ryšiais,  globėju giminaičiu sudaro veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo priemonių planą (Priedas 

Nr. 2). 

 

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvių veiklos, galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius 

nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų 

veiklos kokybės užtikrinimo. Globos koordinatorius ar kitas globos centro specialistas privalo per 2 

darbo dienas nuo įtarimo dienos raštu informuoti VVTAĮT apie budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais,  globėjo giminaičio netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos 

veiklą, galimai neatitinkančią geriausių vaiko interesų, Globos centras privalo informuoti VVTAĮT 

ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau 

– SPPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


