
VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO  

GLOBOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Globos skyrius (toliau vadinamas „skyriumi“) yra VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto 

centro struktūrinis padalinys, teikiantis stacionarias socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ar 

suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, vienišiems, kurių artimieji dėl objektyvių 

priežasčių negali prižiūrėti. Skyriuje apgyvendinami Alytaus miesto gyventojai, deklaravę savo 

gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje. 

2. Skyrius nėra juridinis asmuo. 

3. Skyriaus steigėja Alytaus miesto savivaldybė. 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, poįstatyminiais 

aktais, steigėjo sprendimais ir šiais nuostatais. 

5. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, sveikatos priežiūros bei 

socialinių paslaugų  įstaigomis ir kt. 

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

6. Skyriaus tikslas yra patenkinti neįgalių žmonių gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumą 

nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti sugebėjimą 

pasirūpinti savimi, bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę. 

7. Skyriaus  uždaviniai: 

7.1. teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius; 

7.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, 

užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę 

skyriaus gyventojo ryšiams su bendruomene; 

7.3. rūpintis, kad skyriaus gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs 

aktyvinimo ir skyriaus vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje; 

7.4. rūpintis sukūrimu gyvenimo sąlygų, kiek galima artimesnių namų aplinkai. 

III. SKYRIAUS  FUNKCIJOS IR PAREIGOS 

8. Skyriaus  pagrindinės funkcijos: 

8.1. suteikti skyriaus gyventojams gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti reikalingu 

inventoriumi; 

8.2. teikti skyriaus gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens 

savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus; 



8.3. už asmens pageidavimu suteiktas papildomas paslaugas skyriaus gyventojas moka pagal 

nustatytą tvarką; 

8.4. atstovauti skyriaus gyventojų interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei 

visuomeninėse organizacijose; 

8.5. tarpininkauti, kad gyventojai atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.6. pagal nustatytas normas organizuoti racionalią, specialią, dietinę mitybą, atsižvelgiant į 

gyventojų amžių, sveikatos būklę bei individualius poreikius; 

8.7. organizuoti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę 

sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpinti medikamentais; 

8.8. nustatyta tvarka aprūpinti skyriaus gyventojus kompensacinės techninės pagalbos priemonėmis 

neįgaliesiems; 

8.9. laikytis sanitarinio, higieninio ir prieš epideminio režimo; 

8.10. organizuoti skyriaus gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, 

laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami ir motyvuojami būti kuo 

savarankiškesni; 

8.11. tvarkyti skyriaus gyventojų apskaitą, asmens bylas, asmens sveikatos bylas, kitą reikalingą 

dokumentaciją; 

8.12. nustatyta tvarka vykdyti statistinę apskaitą. 

9. Skyriaus pareigos: 

9.1. užtikrinti skyriaus gyventojams socialinės globos kokybę ir socialinės globos normų laikymąsi; 

9.2. garantuoti skyriaus gyventojams nuolatinę specialistų priežiūrą; 

9.3. užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą, skyriaus gyventojų specialiems poreikiams tenkinti 

pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti; 

9.4. užtikrinti, kad skyriuje dirbtų kvalifikuotas personalas; 

9.5. vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę skyriaus veiklą, valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų 

panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apsaugą; 

9.6. garantuoti skyriaus finansinių ir statistinių apskaitų teisingumą; 

10. vykdyti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto 

savivaldybės sprendimus, šiuos nuostatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus poįstatyminius 

aktus. 

  



IV. GYVENIMO SKYRIUJE TVARKA IR SĄLYGOS 

11. Asmuo siunčiamas į skyrių ilgalaikei socialinei  globai, vadovaujantis Alytaus miesto 

savivaldybės nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. 

12. Į skyrių priimami asmenys ilgalaikei socialinei globai, turintys steigėjo siuntimą ir kitus 

apgyvendinimui socialinės globos įstaigoje reikalingus dokumentus. 

13. Į skyrių nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis: 

13.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams; 

13.2. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais; 

13.3. aktyviąja tuberkulioze; 

13.4. odos infekcinėmis ligomis; 

13.5. lytiškai plintančiomis ligomis; 

13.6. sergantys AIDS; 

13.7. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija. 

14. Naujai atvykusį gyventoją Globos skyriaus socialinis darbuotojas supažindina su gyventojų 

teisėmis ir pareigomis, su Vidaus tvarkos taisyklėmis. 

15. Priimant veiksnų asmenį į globos įstaigą tarp asmens ir globos įstaigos administracijos ( jos 

įgalioto asmens) sudaroma dvišalė sutartis, kurioje turi būti numatytos gyvenimo sąlygos, šalių 

teisės ir pareigos, apmokėjimo už paslaugas sąlygos ir tvarka. 

16. Asmenys kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų sveikatą, amžių, lytį, poreikius. 

17. Skyriaus  gyventojams pensijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

18. Mokėjimo už socialinę globą dydis skyriaus gyventojams nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Naujai atvykęs gyventojas ar jį atstovaujantis asmuo (globėjas, rūpintojas ir kt.) pirmą  mėnesį ( 

pagal faktiškai gyventą laiką)už gyvenimą Globos skyriuje susimoka grynais pinigais. 

20. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios 

socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų  jiems nustatyto  mokėjimo už 

ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę 

socialinę globą dydis nemažinamas. 

21. Gyventojas iš skyriaus gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus) ar visam laikui, jai jis yra 

veiksnus ir pats to nori. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos 



įforminamos raštu. Neveiksnus ar ribotai veiksnus gyventojas visam laikui išvykti gali tik pas 

teismo paskirtą globėją ar rūpintoją. 

22. Gyventojams turi būti sudarytos sąlygos saugiai laikyti asmeninius daiktus ir pinigus. Asmens 

pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija užtikrina asmens interesus saugant, naudojant ir apskaitant asmens pinigus ir 

materialines vertybes 

23. Centro administracija, išleisdama gyventoją savarankiškam gyvenimui, turi įsitikinti, kad 

asmeniui bus užtikrintos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės 

gyventi savarankiškai. 

24. Išvykstant iš skyriaus savarankiškam gyvenimui, gyventojui grąžinami dokumentai, asmeniniai 

daiktai ir vertybės, kurios buvo saugomos skyriuje, pažyma apie buvimo laiką skyriuje. 

25. Savavališkai pasišalinus gyventojui iš skyriaus (arba įvykus nelaimingam atsitikimui), 

administracija nedelsdama praneša policijos komisariatui, artimiesiems bei steigėjui. 

26. Gyventojams, sistemingai pažeidinėjantiems skyriaus vidaus ir viešąją tvarką, gali būti taikomos 

administracinio, baudžiamojo poveikio priemonės įstatymų nustatyta tvarka. 

27. Gyventojas už vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus gali būti pašalintas iš 

skyriaus: 

27.1. pagrindas inicijuoti pašalinimą – nemažiau kaip 3 raštu įforminti ir VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centre užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar 

gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens pažeidimai. Svarstant pašalinimo iš 

Globos skyriaus klausimą, turi dalyvauti pats gyventojas; 

27.2. šį klausimą svarsto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės 

socialinių  paslaugų skyrimo komisija; 

27.3. ginčai, kilę dėl pašalinimo iš Globos skyriaus, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta tvarka. 

28. Jei skyriaus  gyventojas, būdamas veiksnus, padaro materialinę žalą fiziniam ar juridiniam 

asmeniui, turi ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

29. Globos skyriuje sudarytos sąlygos veikti Gyventojų tarybai, kuri atstovauja skyriaus 

bendruomenės nariams. 

V. DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS 

30. Skyriaus darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas ir 

kiti teisės aktai. 

31.  Skyriaus darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

  



VI. SKYRIAUS  LĖŠŲ ŠALTINIAI 

32.  Įstaigos lėšų šaltiniai: 

32.1. Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 

32.2. savivaldybių biudžetų lėšos; 

32.3. paslaugų gavėjų mokėjimai; 

32.4. kitos teisėtai įgytos lėšos. 

33. Skyrius, gerindamas skyriaus gyventojų buitines ir materialines gyvenimo sąlygas, gali 

dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti. 

VII. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ 

 34. Skyriaus finansinės-ūkinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, Lietuvos Respublikos Valstybės 

kontrolė, Finansų ministerija, Valstybės socialinio draudimo fondo valdyba ir kitos institucijos, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atliekančios kontrolę. 

35. Įstaigos administracija privalo pateikti steigėjui, valstybės kontrolės institucijoms jų 

reikalaujamus, su skyriaus veikla susijusius dokumentus. 

IX. SKYRIAUS  REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

36. Skyrių reorganizuoja ir likviduoja Alytaus miesto savivaldybė Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. Steigėjas atsako už tolesnį neįgaliųjų globos tęstinumą. 

  

 


