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                                                                                             paslaugų centro direktoriaus 
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VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PSICHOSOCIALINĖS 

PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Psichosocialinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

psichologinės pagalbos (toliau – Pagalba) teikimo paskirtį, uždavinius, sritis bei organizavimą. 

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių 

paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr,V-663 ,, Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (nauja suvestinė 

redakcija 2020-08-04) ir kitais LR Respublikos teisės aktais 

2. Psichosocialinė pagalba teikiama VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre. 

3. Psichosocialinę pagalbą teikia socialinių paslaugų įstaigų psichologai, kurių kvalifikacija 

atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir socialiniai 

darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai. 

4. Pagalbos gavėjai – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjai. 

 

II SKYRIUS 

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Psichosocialinės pagalba- pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas 

asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, 

netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, 

artimiesiems. 

6. Psichosocialinės pagalbos formos: psichologo ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijos, 

savipagalbos grupės, bendravimas. 

 

III SKYRIUS 

PAGALBOS SRITYS 

 

7. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre dirbančio psichologo veiklos sritys: 

     7.1. konsultavimas:  

     7.1.1. socialinių paslaugų gavėjų socialinių problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų 

numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su 

socialinių paslaugų gavėjais, turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, 

priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais 

smurtą;  bendradarbiavimas su socialines paslaugas teikiančiais ir jas koordinuojančiais VšĮ Alytaus 

miesto socialinių paslaugų centro darbuotojais, rekomendacijų jiems teikimas;  

      7.2. švietimas: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialines paslaugas 

teikiančių specialistų psichologinių problemų prevencijos klausimais. 

 

IV SKYRIUS 

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Socialinių paslaugų įstaigoje dirbančiam psichologui sudaromos tinkamos darbo sąlygos: 

8.1. psichologui skiriamas atskiras darbo kabinetas, pritaikytas pagrindinei veiklai – 
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psichologiniam konsultavimui; 

9. Psichosocialinė pagalba teikiama, kai kreipiamasi: 

    9.1.Socialinių paslaugų gavėjas (savarankiškai); 

    9.2. Socialinių paslaugų gavėjo tėvai (globėjai, rūpintojai)(reikalingas tėvų sutikimas jei 

asmuo nepilnametis); 

    9.3. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas ar socialinis 

darbuotojas, kai psichosocialinė pagalba numatyta šeimos pagalbos plane. 

    9.4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kai kreipiamasi dėl pavienių paslaugų. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Psichosocialinė pagalba teikiama pagal poreikį. 

11. Jeigu konsultuojamas nepilnametis asmuo turi būti vieno iš tėvų (globėjai, rūpintojų) 

raštiškas sutikimas. 

 

 


