DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)
Paslaugų akreditacijos klausimai
1. Kas priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą suteikimo?
Sprendimą dėl teisės įstaigai teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą priima savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas per 30 kalendoriniu dienų nuo
prašymo gavimo dienos.
2. Ar gali savivaldybės administracija sudaryti grupę, kuri spręstų dėl akredituojamos
socialinės priežiūros paslaugos atitikimo reikalavimams ir teiktų pasiūlymą dėl
akreditavimo? Ar tai turi atlikti konkretus savivaldybės padalinys, kaip tai nurodyta
apraše?
Sprendimą dėl teisės įstaigai teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą priima savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Rekomenduojama, kad savivaldybės
į akredituotos socialinės priežiūros teikimo stebėseną įtrauktų skėtinių nacionalinių nevyriausybinių
organizacijų atstovus.
3. Paslaugos bus akredituojamos kasmet, ar galios ilgiau?
Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo
dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Socialinės priežiūros
akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30
įsakymu Nr. A1-622 (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės
priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3
metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.
4. Kokia veiklos sritis turi būti nurodyta Įstaigos steigimo dokumentuose (įstatuose,
nuostatuose), kad turėtų teisę teikti akredituojamą paslaugą?
Pagal LR socialinių paslaugų įstatymą, socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės
erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys šiame
įstatyme nustatytus reikalavimus. Todėl pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) šios
įstaigos turėtų vykdyti veiklą, susijusią su socialinių paslaugų teikimu. Rekomenduojame, kad
įstaigų, steigimo dokumentuose, prie vykdomų veiklų, turėtų būti nurodyta (pagal EVRK) vaikų
priežiūros veikla, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kita stacionarinė globos
veikla ir kt.
5. Ar reikia pildyti Prašymą įstaigai, ar kiekvienai socialinės priežiūros teikiamai paslaugai
toje įstaigoje? Kiek prašymų reikia pildyti, kai įstaiga teikia ne vieną socialinės priežiūros
paslaugą?
Teikiamas vienas prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Tvarkos aprašo 1 priedas A1622 Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt) ir atsižvelgiant į
pageidaujamą teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą (-as) užpildomas (-i) šio prašymo 1-12
priedai.
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6. Ar reikia pildyti Prašymą akredituoti paslaugą kiekvienam adresui atskirai, jeigu viena
įstaiga turi toje pačioje savivaldybėje kelias paslaugos teikimo vietas, ar surašomi visi
įstaigos paslaugos teikimo adresai į vieną paraišką?
Teikiamas vienas prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, bet užpildomi keli šio prašymo
priedai, kuriuose ir matyti, kad veikla vykdoma skirtingose vietose, nes prašymo priede nurodama
faktinė paslaugos teikimo vieta.
7. Ar gali teikti Prašymą akredituoti socialinės priežiūros paslaugas Socialinių paslaugų
įstaiga, pageidaujanti ir ketinanti jas teikti t.t. savivaldybėje, nors dar net neturi paslaugų
gavėjų, ar reikalingų specialistų?
Taip, prašymą leisti teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą gali, tačiau teisė teikti
akredituotą socialinės priežiūros paslaugą suteikiama, jei įstaiga atitinka nustatytus reikalavimus
patalpoms (jei paslaugai teikti patalpos yra būtinos ir personalo išsilavinimui).
8. Ar pildant Prašymo leisti akredituotą socialinę priežiūrą 3, 4, 5, 7 priedus, kai paslaugos
yra teikiamos institucijoje, reikia išskaidyti turimus etatus kiekvienai paslaugai atskirai, ar
kartoti visus darbuotojus, etatų neskaidant? Nes etatų neskaidant, rašant tą patį skaičių
darbuotojų kiekvienai paslaugai, susidaro įspūdis, kad paslaugas teikia kelis kartus daugiau
darbuotojų. Pvz. Nakvynės ir savarankiško gyvenimo namuose iš viso yra teikiamos trys
paslaugos: apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo ir
apgyvendinimo nakvynės namuose. Dirba 6 darbuotojai, jų pareiginiuose nuostatuose prie
funkcijų yra nurodytos visos trys paslaugų rūšys, visas jas teikia tie patys darbuotojai.
Siūlytina etatus išskaidyti ir nurodyti etato dalį prie kiekvienos paslaugos, nes paslaugas teikia 6, o
ne 18 darbuotojų.
9. Prašyme leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą 8 punkte ties laikino atokvėpio paslauga
nėra nurodyta paslaugų gavėjų, Socialinių paslaugų kataloge laikino atokvėpio paslaugos
gavėjai nurodyti. Šiaulių mieste tikėtina, kad laikino atokvėpio paslaugas teiks skirtingos
įstaigos, pasirinkusios skirtingus gavėjus: - tik suaugusiems asmenims su negalia; tik
vaikams su negalia. Kaip žinoti savivaldybei, kokiems paslaugos gavėjams įstaigos teiks
laikino atokvėpio paslaugą, jei tai nėra nurodyta prašyme ar kituose dokumentuose?
Socialinių paslaugų kataloge šiai paslaugai nėra išskaidytos gavėjų grupės, yra nurodyta bendrai
„Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis“, dėl šios priežasties atskirai prašymo formoje gavėjai taip pat nėra
skaidomi. Siūlytina išsiaiškinti kokiems gavėjams įstaigos teiks šią paslaugą ir šią informaciją, pagal
Tvarkos aprašo 24 p., paviešinti savo interneto svetainėje.
10. Ar Prašymas turi būti pasirašytas tik kvalifikuotu elektroniniu parašu?
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 5 p., šis reikalavimas taikomas tik el. būdu (el. paštu, per mainavietes
ir pan.) teikiamiems prašymams, todėl ir pasirašytas kvalifikuotu el. parašu turi būti tik tada, jei tokiu
būdu teikiamas. Galimybė teikti prašymą ir dokumentus ir el. paštu nurodyta Tvarkos aprašo 8 p.
Kai yra teikiamas rašytinis Prašymas, jis kvalifikuotu elektroniniu nepasirašomas.
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11. Kas turi kreiptis dėl paslaugų akreditacijos, kai paslaugas teikia individualios veiklos
pagrindu veikiantys asmenys (lektoriai, psichologai, kineziterapeutai ir kt.)?
Visi teikiantys akredituotas socialinės priežiūros paslaugas asmenys paslaugą teikti turi darbo
sutarties pagrindu. Prašymą dėl akredituotų paslaugų teikimo turi teikti socialinių paslaugų įstaiga,
kurioje tie darbuotojai dirba.
12. Ar reikia akredituoti NVO teikiamą socialinės priežiūros paslaugą, įgyvendinant projektą,
finansuojamą iš ES lėšų?
Taip, nes nuo 2022-01-01 teikiama tik akredituota socialinė priežiūra.
13. Ar bendruomeninių šeimos namų (BŠN) teikiamos psichologo, mediacijos paslaugos
laikytinos psichosocialinėmis paslaugomis ir ar reikia jas akredituoti?
Prašymą akredituoti socialinės priežiūros paslaugas gali teikti tokias paslaugas teikianti Socialinių
paslaugų įstaiga. Akredituoti paslaugų neprivaloma, tačiau neakredituotos socialinės priežiūros
paslaugos nėra įtraukiamos į savivaldybės ar valstybės lėšomis finansuojamų ir teikiamų paslaugų
sąrašą, iš kurio asmuo, kuriam nustatytas paslaugos poreikis, gali rinktis paslaugos gavėją. Jų
akreditacija negarantuoja finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.
14. Ar prevencinės programos smurtaujantiems paslaugos, perkamos savivaldybės iš lektorių
grupės, dirbančios pagal patentus, laikomos psichosocialinėmis paslaugomis ir ar reikia jas
akredituoti? Jeigu reikia akredituotis, kas turi kreiptis dėl paslaugų akreditacijos kai
lektoriai nėra jokia įstaiga, organizacija ar kt.?
Dėl socialinės priežiūros paslaugos akreditacijos turi kreiptis paslaugą teikianti Socialinių paslaugų
įstaiga. Socialinių paslaugų kataloge psichosocialinė pagalba yra įtraukta į Intensyvios krizių
įveikimo pagalbos paslaugos sudėtį. Taip pat yra įvardinama ir kaip atskira paslauga, įvardinama kaip
„pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims,
išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas
šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems“. Kai
teikiama paslauga atitinka šį apibrėžimą, ji atitinka socialinės priežiūros paslaugos kriterijus.
15. Dėl kokios akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo turi kreiptis įstaiga, jei
pageidauja teikti paslaugas sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta
institucinė socialinė globa ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose (iki 24 m.),
kai jie yra apgyvendinami savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste?
Palydėjimo paslaugos, kurios sudėtyje yra nurodyta ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo
namuose ar apsaugotame būste galimybė.
16. Daugiafunkcis centras (toliau – paslaugos teikėjas) vykdo iš projektinės veiklos veiklą
socialinėse dirbtuvėse (finansavimas iki 2023 m.). Paslaugų gavėjai yra socialinės globos
namų gyventojai, kuriems teikiama ilgalaikė socialinė globa. Paslaugų gavėjai socialines
dirbtuves lanko be poreikių vertinimų ir sprendimų priėmimo.
Ar paslaugos teikėjas turi teikti prašymą dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų, ar
turi būti suteikta teisė teikti akredituotą socialinę paslaugą, ar reikalingi poreikio
vertinimai, sprendimai, mokėjimas už socialines paslaugas?
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Nuo 2022-01-01 teikiama tik akredituota socialinė priežiūra, todėl ši įstaiga turi kreiptis dėl teisės
teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą suteikimo. Kadangi
iki 2023 m. bus vykdoma projektinė veikla, tai šios paslaugos gavėjai iki minėto laikotarpio neturėtų
kreiptis dėl paslaugos skyrimo ir poreikiai jiems neturėtų būti vertinami. Finansavimas taip lieka toks
pats, koks numatytas projekte.
17. Ar akredituojamos pagalbos į namus paslaugos nustatytų kvalifikacijos reikalavimų
atitikimui galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais?
Akredituotą pagalbą į namus turi teikti pagal darbo sutartį socialinių paslaugų įstaigoje įdarbinti
socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie turi
atitikti personalo išsilavinimui keliamus reikalavimus ir nuolat tobulinti profesinę kompetenciją.
18. Ar projekto ES lėšomis vykdomą psichosocialinės pagalbos veiklą reikia akredituoti, jei
projekto partneris, kuris vykdo šią veiklą, perka paslaugą ir taip ją teikia ? Ar perkamą
paslaugą reikia akredituotis?
Jei psichosocialinė pagalba teikiama pagal Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 m.
veiksmų planą, patvirtintą LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-03-10 įsakymu Nr. A1-133
„Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“
(projektinė veikla), siekiant savalaikio finansavimo projekto partneris nedelsiant, t. y. iki 2021-12-31
turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją ir nustatyta tvarka pateikti prašymą ir dokumentus dėl
teisės teikti psichosocialinę pagalbą suteikimo.
19. Ar galima suteikti teisę teikti akredituotą psichosocialinę pagalbą įstaigoms, kurios
vykdydamos šį projektą teikia tik psichologo konsultacijas?
Atsižvelgiant į tai, kad kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai yra teikiamos nuo 2016 m.,
Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 m. veiksmų plane, patvirtintame LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2016-03-10 įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų
šeimai 2016-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ psichosocialinė pagalba nėra susieta su Socialinių
paslaugų katalogu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A193 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, kuriame yra apibrėžtas šios paslaugos turinys,
siūlome suteikti teisę teikti akredituotą psichosocialinę pagalbą įstaigoms, kurios vykdydamos šį
projektą teikia tik psichologo konsultacijas ir kreipsis dėl šios teisės suteikimo. Nustatytus
reikalavimus patalpoms ir personalo išsilavinimui, teikiant akredituotą psichosocialinę pagalbą, šios
įstaigos privalo atitikti.
Taip pat pažymime, kad psichologai savarankiškai konsultuoti gali tik įgiję psichologo magistro
laipsnį, kaip nustatyta Psichologijos studijų krypties apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015-08-27 įsakymu Nr. V-923 „Dėl psichologijos studijų krypties
aprašo patvirtinimo“.
20. Kiek sprendimų turi priimti savivaldybė, nagrinėjanti prašymą akredituoti socialinės
priežiūros paslaugas, kai socialinių paslaugų įstaiga vienu prašymu prašo akredituoti kelias
socialinės priežiūros paslaugas?
Sprendžia pati savivaldybė, čia administravimo dalykai. Gali būti vienas, gali ir kiekvienai paslaugai.
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Akredituotos socialinės priežiūros teikimas
21. Kaip yra fiksuojami pokyčiai, teikiant jau akredituotą socialinės priežiūros paslaugą, kai
keičiasi paslaugos gavėjų skaičius ar paslaugos teikimo aplinkybės?
Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 171 punktu, pasikeitus prašyme ar
jo priede (prieduose) pateiktiems duomenims, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo šių duomenų
pasikeitimo dienos, raštu informuojama savivaldybės administracija, kuriai buvo teiktas prašymas,
nurodant, kuriuos duomenis prašoma patikslinti, ir duomenų tikslinimo priežastį, kartu pateikiant iš
naujo užpildytą atitinkamą (-as) prašymo priedo (-ų) formą (-as). Per 3 darbo dienas nuo šio prašymo
gavimo dienos atsakingas savivaldybės administracijos darbuotojas patikslina šią informaciją SPIS.
22. Kaip reikės elgtis, jei metų eigoje atsiras naujas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos
teikėjas, kuris norės akredituotis?
Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą, kreipiasi į savivaldybės, kurios
teritorijoje planuoja teikti šią paslaugą, administraciją ir pateikia nustatytos formos prašymą ir
dokumentus. Jei įvertinus pateiktus dokumentus, tokiai įstaigai suteikiama teisė teikti akredituotą
socialinės priežiūros paslaugą, savivaldybės administracija, vadovaudamasi Savivaldybių
administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai
organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir
kontrolės tvarkos aprašo (toliau – Finansavimo TA) 14 p., kreipiasi į LR socialinės apsaugos ir darbo
ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo ir pateikia motyvuotą prašymą, nurodo, nuo kada įstaiga,
kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą pradėjo vykdyti veiklą.
23. Kaip akredituoti paslaugas, kurios teikiamos naujai steigiamame Socialinių paslaugų
įstaigos filiale?
Akredituotas socialinės priežiūros paslaugas planuojant teikti naujai steigiamame Socialinių paslaugų
įstaigos filiale, jos turi būti naujai akredituojamos, turi būti teikiamas naujas prašymas taip atskiriant
jau teikiamas akredituotas paslaugas / vietų sk. nuo naujų. Filialo paslaugos akredituojamos kaip
atskira socialinės priežiūros paslauga ir finansuojama atskirai.
24. Koks turėtų būti darbuotojų krūvis kiekvienai konkrečiai paslaugai (kiek paslaugų gavėjų
tenka vienam darbuotojui)?
Darbuotojų skaičius socialinės priežiūros paslaugai teikti turi būti toks, kad būtų užtikrintas
kokybiškas šios paslaugos teikimas.
25. Ar yra reglamentuota, su kokiu skaičiumi paslaugų gavėjų turėtų dirbti vienas socialinis
darbuotojas ar vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, pvz., dvi NVO, teikiančios pagalbos
į namus paslaugas: viena jų teikia paslaugas 50 asmenų, kita - 20 asmenų? Kiek NVO turėtų
turėti socialinių darbuotojų ir soc. darbuotojų padėjėjų šiai paslaugai teikti?
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas yra savarankiška savivaldybių funkcija ir Socialinių paslaugų
įstatymas neįpareigoja tvirtinti darbuotojų darbo sąnaudų normatyvų (kaip yra su globos
paslaugomis), tačiau darbuotojų skaičius socialinės priežiūros paslaugai teikti turi būti toks, kad būtų
užtikrintas kokybiškas šios paslaugos teikimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Socialinių paslaugų
įstatymą 13 str. 1 d., savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams
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užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių
paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
26. Ar savivaldybė turi sudaryti sutartis ir apmokėti už teikiamas paslaugas ne tos savivaldybės
gyventojui, kai NVO akredituojasi kaip paslaugos teikėjas?
Pagal Socialinių paslaugų įstatymą 13 str. 1 d., savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo
savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas,
kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybė apmoka
įstaigai už suteiktas paslaugas tos savivaldybės gyventojams pagal Sutartyje nustatytą kainą. Bet tai
nedraudžia įstaigai teikti paslaugas ir kitų savivaldybių gyvenojams. Tokiu atveju už paslaugą moka
savivaldybė, kurioje gyvena paslaugos gavėjas.
Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje patvirtinta:
„32. Teikiančias socialinę priežiūrą ir socialinę globą socialinių paslaugų įstaigas, kurias
savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti
teisėti asmens atstovai), ar socialinių paslaugų įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei
kitų globos (rūpybos) nustatymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teismas ar
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis su
akredituotą socialinę priežiūrą teikiančia socialinių paslaugų įstaiga ar įstaiga, teikiančia socialinę
globą, dėl asmeniui teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo.“
27. Jei socialinio darbuotojo padėjėjas yra pagrindinis VDC darbuotojas ir turi tik profesinį
išsilavinimą ir šiemet įstojo mokytis socialinio darbuotojo bakalauro studijų programoje,
ar toks darbuotojas yra „tinkamas" akreditacijai? Ar gali dirbti paskutinio kurso soc.
darbo studentė?
Vaikų dienos centre turi dirbti bent vienas darbuotojas, įgijęs Socialinių paslaugų įstatymo 20
straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą. Dirbti socialiniu darbuotoju turi teisę: socialinio darbo
kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų
krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro,
magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro,
bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų
programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo
praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio
bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais
ir (arba) šeimomis. Todėl paskutinio kurso soc. darbo studentė gali dirbti vaikų dienos centre, tačiau
ne socialinių darbuotoju, nes jos išsilavinimas neatitinka socialinio darbuotojo kvalifikacijai keliamų
reikalavimų.
28. Ar užtenka, jei VDC socialinis darbuotojas dirbtų 0,2 etato?
Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vykdomas funkcijas, rekomenduojama, kad jis būtų įdarbintas
ne mažiau, nei 0,25 etato.

Paslaugų finansavimo ir sutarties dėl paslaugų teikimo klausimai
29. VDC finansavimas nuo 2022 metų.

7
•

Ar VDC skiriamas nepertraukiamas finansavimas?

Vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotas paslaugas, gauna nepertraukiamą finansavimą, todėl
gali drąsiau planuoti tiek savo veiklą, tiek darbuotojų poreikį. Teisė teikti akredituotą paslaugą
suteikiama 3 metams, finansavimas skiriamas kasmet.
•

Kiek skiriama nevyriausybinių organizacijų VDC?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę
priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į SPIS ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, skiriama po 17 300 eurų
metams. Įstaigai, kurioje dienos priežiūrą gauna 16 – 25 vaikai, bus skirta 18300 eurų metams, kurioje
26 – 35 vietos – po 19 300 eurų metams, kurioje 36 - 45 vietos – po 20 300 eurų metams, o tai, kurioje
yra 46 vietos ir daugiau – po 21 300 eurų metams.
•

Kiek skiriama biudžetinių įstaigų VDC?

Kiekvienai, kuriai suteikta teisė ir duomenis pateikusiais įstaigai, kurios teisinė forma yra biudžetinė
įstaiga ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, skiriama po 7 400 eurų metams. Toms įstaigoms, kuriose
yra nuo 16 iki 25 vietų – po 7 700 eurų metams, kuriose 26 iki 35 vietos – po 8 100 eurų metams,
kuriose 36 iki 45 vietos – po 8 600 eurų metams, kuriose 46 vietos ir daugiau – po 9 100 eurų metams.
•

Kiek skiriama vieno vaiko priežiūrai?

Kiekvienam vaikui skiriama ne mažiau nei po 30 eurų per mėnesį.
Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos vaikų dienos centrų darbuotojų darbo užmokesčiui,
kvalifikaciniams mokymams ir patalpų išlaikymui finansuoti. Kitos vaikų dienos centrų išlaidos
finansuojamos savivaldybių biudžetų lėšomis.
30. Ar paslaugos akreditacija garantuoja paslaugos finansavimą akredituotos pasaugos teikimo
įstaigai?
Teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą įstaigai suteikimas neužtikrina finansavimo. Įstaiga ne tik
turi gauti šią teisę, tačiau privalo akredituotos socialinės priežiūros paslaugą (paslaugas) teikti
asmenims, kuriems nustatytas šios paslaugos (paslaugų) teikimo poreikis. Taip pat turi būti su
savivaldybe pasirašęs šių paslaugų finansavimo sutartį.
31. Kaip yra finansuojamos akredituotos paslaugos?
Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos Socialinių
paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
32. Ar sutartis dėl akredituotos socialinės priežiūros finansavimo turi būti sudaryta su
savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis?
Pagal Finansavimo TA savivaldybėms su savo BĮ finansavimo sutarčių sudaryti nereikia.

Kiti klausimai
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33. Kas tvirtina Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos
aprašą?
Savivaldybių administracijos tvirtina įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės
kontrolės tvarkos aprašus.
34. Ar savivaldybė reguliariai turės vykti į vietą ir atlikti planinius ir neplaninius
patikrinimus?
Paslaugų teikimo kontrolę vykdo savivaldybė socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos apraše
nustatyta tvarka.
35. Ką savivaldybės turėtų vertinti, atlikdamos teikiamų socialinės priežiūros paslaugų
vertinimą?
Tai savivaldybė turi nustatyti teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos
apraše.
36. Ar kiekvieną paslaugos gavėją reikia suvesti į Socialinės paramos šeimai informacinę
sistemą (toliau – SPIS)?
Informacija apie įstaigas, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, socialinių
paslaugų gavėjus turi būti įvesta į SPIS, kaip ir nustatyta Socialinių paslaugų įstatyme.

Nuorodos į TA ir pridedamas aiškinamasis raštas, kurį SADM siuntė
savivaldybėms:
A1-622 Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)
A1-492 Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo (e-tar.lt)
A1-658 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos
.978 Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika
Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01

