
                                                       PATVIRTINTA  

                                                                                              Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio 

Centro direktorės 2020 m. gruodžio 31 d.  

                                                              Įsakymu  Nr. V-4-33 

 

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

VAIKŲ DIENOS CENTRE „SPYGLYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ 

TEIKIMO TVARKA 

 

Eil. 

Nr.  

Paslaugos pavadinimas Apibūdinimas  Paslaugos teikimo 

periodiškumas 

Atsakingi 

darbuotojai  

1. Informavimas ir 

konsultavimmas 

Paslauga 

teikiama šeimai 

ar asmeniui 

individualiai 

kreipimosi metu.   

Esant poreikiui  Direktorius, 

socialinis 

darbuotojas, 

auklėtojas 

2. Tarpininkavimas Paslauga 

teikiama šeimai 

ar asmeniui 

individualiai 

kreipimosi metu. 

Esant poreikiui  Direktorius, 

socialinis 

darbuotojas, 

auklėtojas 

3. Psichologo paslaugų 

organizavimas 

Paslauga 

teikiama šeimai 

ar asmeniui 

individualiai 

kreipimosi metu. 

Gali būti 

teikiama grupinė 

konsultacija kelių 

asmenų grupei.  

Esant poreikiui Paslauga 

perkama.  

4.  Higienos įgūdžių formavimas Paslauga 

teikiama vaikui ir 

šeimai pagal 

poreikį bei 

nuolatinės 

veiklos metu 

(priminimai, 

pamokymai, 

pasiūlymai, 

pasikalbėjimai, 

neformalūs 

užsiėmimai, 

pastabos). 

Nuolat Socialinis 

darbuotojas, 

auklėtojas, 

perkamų 

paslaugų teikėjas 

5. Pagalba ruošiant pamokas Visiems 

mokyklinio 

Kiekvieną 

mokymosi dieną  

Socialinis 

darbuotojas, 



amžiaus vaikams 

pagal poreikį. 

Pagalbos gali 

kreiptis pats 

VDC lankytojas, 

jo tėvai ar 

bendrojo ugdymo 

mokykla. 

Įprastais atvejais 

socialinis 

darbuotojas ar 

perkamų 

paslaugų teikėjas 

užsiėmimų metu 

su ugdytiniu 

aptaria namų 

darbų užduotis, 

vaikas jas atlieka.   

perkamų 

paslaugų teikėjas 

6. Laisvalaikio organizavimas, 

neformalusis vaikų švietimas  

 

Paslaugos 

taeikiamos 

grupėje. Vaikams 

organizuojami 

kūrybiniai, 

sporto, 

kulinariniai, 

gamtamoksliniai 

ir kt. užsiėmimai.  

Pagal VDC 

planus bei NVŠ 

grafikus.  

Socialinė 

darbuotoja, 

auklėtoja, 

perkamų 

paslaugų 

teikėjas, NVŠ 

vadovai.  

7.  Laisvalaikio organizavimas 

vasarą 

Vasarą vyksta  

VDC užsiėmimai 

(neformalusis 

vaikų švietimas) 

bei 

organizuojamos 

vaikų poilsio 

stovyklos.   

Visą vasarą pagal 

drabo bei 

stovyklų grafikus 

Direktorius, 

socialinis 

darbuotojas, 

auklėtoja, 

perkamų 

paslaugų 

teikėjas, NVŠ 

vadovai 

8. Maitinimo organizavimas VDC 

lankytojams 

Kiekvieną centro 

lankymo dieną 

teikiama 

vakarienė 

(gaminama centro 

valgykloje). 

Stacionarių 

stovyklų metu 

maitinimas 

teikiamas 4 kartus 

(pusryčiai, pietūs, 

pavakariai ir 

vakarienė). 

Stovyklose be 

nakvynės 

Virėjas, 

socialinis 

darbuotojas, 

auklėtoja, 

perkamų 

paslaugų 

teikėjas, 



maitinimas 

teikiamas 2 kartus 

per dieną (pietūs 

ir pavakariai).  

9. Transporto paslaugos vaikų 

atvežimui/parvežimui į 

Paslauga 

teikiama 

aplinkinių kaimų 

vaikams, 

atvežant juos į 

centrą bei 

parvežant į 

namus 

(Liepiškiai, 

Panara, Žeimiai) 

Kiekvieną dieną 

važinėjantiems 

vaikams.  

Ūkvedys 

(paslauga 

perkama) 

10. Kultūrinių ir informacinių 

kompetencijų bei skaitymo 

raštingumo ugdymas 

Visiems VDC 

lankytojams, jų 

šeimų nariams 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais, VDC 

„Spyglys“ 

dalyvauja  (ar 

organizuoja) 

šventėse, 

minėjimuose, 

akcijose.  

Direktorė, 

socialinis 

darbuotojas, 

auklėtojas, 

perkamų 

paslaugų teikėjas 
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