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                                              PATVIRTINTA 

                                                                               Globos namų „Užuovėja“ 2022-07-18 

         direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-86 

 

GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO 

NUOSTATAI 

 

I     SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro (toliau – Pagalbos 

centras) nuostatai yra vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis globos namų „Užuovėja“ 

(toliau – globos namai) Pagalbos centro veiklos tikslus, funkcijas, teises, veiklos organizavimą, 

vidaus kontrolę.  

2. Pagalbos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos 

Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais ir 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais (toliau – 

nuostatais).  

II     SKYRIUS 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, 

PAGALBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS 

3. Užtikrinti koordinuotą kompleksinės pagalbos (psichologinės, socialinės, teisinės, 

medicininės ir kt.) nustatymą ir teikimą vaikams iki 18 m., nukentėjusiems nuo seksualinės 

prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams (globėjams) vaikui palankioje aplinkoje. 
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III     SKYRIUS 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, 

PAGALBOS CENTRO FUNKCIJOS 

4. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras, siekdamas 

įgyvendinti jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:  

4.1. teikia kvalifikuotą ir koordinuotą kompleksinę specialistų pagalbą vaikui iki 18 m., 

nukentėjusiam nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo bei jo tėvams, įtėviams (globėjams): 

psichologo konsultacijas, vaiko psichologinį įvertinimą, socialinio darbuotojo pagalbą, trumpalaikį 

apnakvindinimą, taip kaip numatyta „Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo 

seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklėse, maitinimą vaikams, užimtumo 

veiklą, tarpininkauja atliekant teismo medicinos ekspertų apžiūras bei teisines vaikų apklausas; 

4.2. užtikrina vaiko ir (ar) jo šeimos priėmimą į Pagalbos centrą visą parą;  

4.3. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą bei vaikų poreikiams pritaikytą aplinką;  

4.4. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą Pagalbos centre; 

4.5. užtikrina galimybę atlikti teismo medicinos eksperto apžiūrą Pagalbos centre bet 

kuriuo paros metu; 

4.6. sudaro galimybes atlikti teisines vaikų apklausas Pagalbos centre;  

4.7. sudaro galimybes atlikti teisines vaikų apklausas nuotoliniu vaizdo konferencijos 

būdu; 

4.8. užtikrina Pagalbos centro psichologo dalyvavimą ikiteisminio tyrimo teisėjo ar tyrėjo 

vykdomoje vaiko apklausoje; 

4.9. trumpalaikės kompleksinės pagalbos komanda, įvertinusi vaikui ir (ar) jo šeimos 

nariams suteiktos trumpalaikės kompleksinės pagalbos efektyvumą, nurodytų asmenų būseną, 

patirto seksualinio išnaudojimo pasekmes ir kitas aplinkybes, parengia rekomendacijas dėl 

ilgalaikės kompleksinės pagalbos teikimo vaikui ir (ar) jo šeimos nariams bei jas pateikia VTAS 

pagal vaiko gyvenamąją vietą;  

4.10. vykdo profesinės kompetencijos centro, kuris užtikrina nuolatinį ir kokybišką 

specialistų kvalifikacijos ugdymą ir specialių žinių apie darbą su vaikais, patyrusiais seksualinę 

prievartą ir išnaudojimą, teikimą, funkcijas: suteikia žinių, moko specialistus, rengia metodinę 

medžiagą, organizuoja šviečiamąją veiklą visuomenei, taip pat įtraukia bendruomenę į vaikų 

apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo užtikrinimą; 

4.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

įvairiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir 

tarptautinėmis organizacijomis; 
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4.12. bendradarbiauja su švietimo, mokymosi, medicinines paslaugas teikiančiomis 

įstaigomis ir kitomis institucijomis; 

4.13. bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra, savivaldybių 

administracijomis; 

4.14. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų 

nustatytas funkcijas. 

 

IV     SKYRIUS 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

5. Pagalbos centro veikla organizuojama vadovaujantis globos namų metų veiklos planu 

bei socialinių paslaugų teikimo planu. 

6. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro veikla reguliuojama 

globos namų direktoriaus patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais, darbuotojų 

pareigybių aprašymais.  

7. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrui vadovauja 

vyriausiasis socialinis darbuotojas, pavaldus ir atskaitingas globos namų direktoriui. 

8. Psichologai, psichologo asistentai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros 

darbuotojai, slaugytojai, dirbantys Pagalbos centre yra tiesiogiai pavaldūs vyriausiajam socialiniam 

darbuotojui. 

9. Vyriausiasis socialinis darbuotojas sprendžia padalinio kompetencijai priklausančius 

klausimus, atsako už padaliniui pavestų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą. 

10. Socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai užtikrina tiesioginę 

Pagalbos centro paslaugų gavėjų priežiūrą savo darbo valandomis.  

11. Pagalbos centre laikomasi paslaugų gavėjų apsaugos nuo smurto, išnaudojimo, 

diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, asmeninių savybių, 

gebėjimų ir kita principų.   

12. Informacija apie Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro 

paslaugų gavėjus yra konfidenciali ir teikiama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.   
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V SKYRIUS 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO 

DARBUOTOJŲ TEISĖS 

13. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre dirbantys darbuotojai, 

vykdydami savo funkcijas, turi teisę: 

13.1. gauti informaciją, susijusią su tiesioginių pareigų atlikimu, iš kitų globos namų 

struktūrinių padalinių, teikti siūlymus padalinio kompetencijos klausimais; 

13.2. pasitelkti kitų įstaigų atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo 

grupes) Pagalbos centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti; 

13.3. turėti tinkamas priemones darbui atlikti; 

13.4. kelti kvalifikaciją; 

13.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

 

VI     SKYRIUS 

VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS 

CENTRO VIDAUS KONTROLĖ 

14. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus kontrolę 

vykdo globos namų direktorius. 

 

VII   SKYRIUS 

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Padalinys gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

 

_________________________________ 


