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MOKYMŲ PROGRAMŲ TRUMPI APRAŠAI 

Komandiniai mokymai socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams 

1.1.3.1. Vaiko globos (rūpybos) organizavimo teisiniai aspektai (globėjo (rūpintojo) teisinė 
atsakomybė, santykių su biologiniais tėvais palaikymas, išlaikymo išieškojimas, vaiko teisių 
užtikrinimo teisiniai aspektai, įvaikinimas (VS1) 

Trukmė 16 ak.val. (2 dienos) 
Mokymų tikslas – suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams teisinių žinių, 
susijusių su vaiko, likusio be tėvų globos, globėjo (rūpintojo) atsakomybe bei teisėmis ir pareigomis, 
įvaikinimo procedūromis, išlaikymo nustatymo ir išieškojimo procedūromis bei  praplėsti ir pagilinti 
socialinio darbo žinias bei įgūdžius vaiko teisių, ypač vaiko pakeičiamosios globos organizavimo srityje, 
remiantis Vaiko teisų konvencija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, mokslinių tyrimų rezultatais  bei 
geriausios praktikos pavyzdžiais.  
Mokymų metu bus suteiktos žinios apie Vaiko teises ir jų įgyvendinimą Lietuvos kontekste, akcentuojant 
pakeičiamosios vaiko globos sritį, supažindinama su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais Vaiko 
globos (rūpybos) organizavimą, globėjo (rūpintojo) teisinę atsakomybę, išlaikymo išieškojimą, vaiko teisių 
užtikrinimą, įvaikinimą, su globos nustatymo bei įvaikinimo teisiniais materialiniais aspektais bei procedūra 
pagal civilinio proceso kodeksą.  Atliktų mokslinių tyrimų vaiko teisių įgyvendinimo srityje pagrindu bus 
aptarta socialinių paslaugų plėtros perspektyva vaikos globos organizavimo bei teisių įgyvendinimo 
gerinimui.  
Mokymų metu daugiau nei pusė laiko bus skiriama praktiniam mokymuisi: teismų praktikos, susijusios su 
vaiko globos procesu, pristatymui ir analizei  bei konkrečių atvejų, susijusių su vaiko globa ir įvaikinimu, 
analizei, pristatant galimus socialinio darbo pasirinkimus ir vaiko teisių įgyvendinimo metodus.  
 
Išklausęs mokymus pagal Programą socialinių paslaugų įstaigų vadovai ir socialiniai darbuotojai  gebės:  

 Sistemingai analizuoti konkrečias vaikų pakeičiamosios globos reikalaujančias kasdienines situacijas, 
remtis teisiniais dokumentais; 

 Įvertinti savo ir kitų sistemos dalyvių atsakomybes kreiptis pagalbos konsultavimui, skirti dėmesį į 
savo gebėjimų nuolatinį gerinimą, užtikrinant vaiko ir šeimų dalyvavimo aspektus; 

 Inicijuoti naujų paslaugų plėtrą ir pasirinkti naujus socialinio darbo metodus; 

 Plačiau ir lanksčiau vertinti vaiko globos organizavimo galimybes bei būdus, atsisakant stereotipinio 
požiūrio. 

 Tinkamai taikyti Vaiko teisių konvencijos, LR konstitucijos ir Civilinio kodekso bei kitų LR teisinių 
aktų vaiko pakeičiamosios globos organizavimo ir įgyvendinimo reglamentavimą; 

 Panaudoti praktiniame darbe naujausių LR tyrimų išvadas ir pasiūlymus šios socialinio darbo ir 
viešojo administravimo srities gerinimui; 

 Taikyti naujus socialinio darbo metodus, paslaugų ir vaiko teisių įgyvendinimo gerinimui. 

 

1.1.3.2. Teisiniai neveiksnumo nustatymo aspektai socialinių paslaugų įstaigose, globėjo 
(rūpintojo) teisinė atsakomybė, neveiksnumo nustatymo ir panaikinimo teisinės procedūros, 
globėjo (rūpintojo) paskyrimas ir (ar) keitimas (VS2) 

Trukmė 16 ak.val. (2 dienos) 
Mokymų tikslas – suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams teisinių žinių ir 
formuoti reikiamus įgūdžius, susijusius su asmens neveiksnumo bei riboto neveiksnumo nustatymu ir 
panaikinimu bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo ir/ar keitimo procedūromis, siejant teisines žinias su 
praktiniu darbu, dirbant su neįgaliais klientais, kurie, dėl turimos negalios ar kitų įstatyme numatytų 
aplinkybių, negali tinkamai savęs atstovauti ir priimti sprendimus. 
Mokymų metu bus suteiktos žinios apie pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai 
veiksniu teisinį reguliavimą, neveiksniu ar ribotai veiksniu pripažinto asmens civilinio veiksnumo apribojimų 
pakeitimo galimybes, apie globos (rūpybos) nustatymo bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo procedūrą, 
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neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto administratoriaus paskyrimo ir administravimo procedūrą.  
Dalyviai bus supažindinti su neįgaliųjų integracijos visuomenėje teisiniais bei socialiniais aspektais ir 
formuojami įgūdžius juos taikyti. 
Mokymų metu daugiau nei pusė laiko bus skiriama praktiniam mokymuisi: teismų praktikos, susijusios su 
neveiksnumo teisiniais aspektais, pristatymas bei analizė; teismo procesinių sprendimų (precedentų), 
priimtų pripažįstant asmenis neveiksniais ir ribotai veiksniais, analizė ir analogijų taikymas praktinėje 
veikloje; atvejų analizė ir reikiamų procesinių dokumentų rengimo praktika.  
Išklausęs mokymus pagal Programą socialinių paslaugų įstaigų vadovai ir socialiniai darbuotojai  gebės:  

1. Taikyti teisės norminius aktus, reguliuojančius asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu, 
praktikoje. 

2. Analizuoti ir remtis neveiksnumo instituto teismų praktika bei taikyti analogijas praktinėje veikloje.  
3. Identifikuoti ir atskirti priežastis, sudarančias prielaidas pradėti asmens pripažinimo neveiksniu ir 

ribotai veiksniu bei neveiksniu pripažinto asmens civilinio veiksnumo apribojimų pakeitimo 
procedūrą. 

4. Nagrinėti parengtus procesinius dokumentus (pareiškimą, išvadą ir pan.)  teismui dėl neveiksnumo 
ar riboto veiksnumo nustatymo ir/ar neveiksniu pripažinto asmens civilinio veiksnumo apribojimų 
pakeitimo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ar keitimo, turto administratoriaus skyrimo, atstovaujant 
klientų interesus. 

5. Tinkamai atstovauti klientus teisiniuose procesuose dėl neveiksnumo ar riboto veiksnumo 
nustatymo ir/ar neveiksniu pripažinto asmens civilinio veiksnumo apribojimų pakeitimo, globėjo 
(rūpintojo) skyrimo ar keitimo, turto administratoriaus skyrimo ir užtikrinti klientų teises.   

6. Praktinėje veikloje teikiant socialines paslaugas vadovautis Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus dokumento nuostatomis, taikytinomis užtikrinant neveiksnių ar ribotai veiksnių 
klientų teises ir jų įgyvendinimo būdus. 

 

 

1.1.3.3. Teisiniai aspektai socialinių darbuotojų veikloje (atsakomybės teisinės ribos, 
tarpininkavimas, kad būtų suteikta pagalba įsiskolinusiems asmenims (šeimoms), ir kt.) (VS3) 

Trukmė 16 ak.val. (2 dienos) 
Mokymų tikslas – suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams  reikiamų 
teisinių žinių, susijusių su socialinės veiklos organizavimu, socialinių darbuotojų teisine atsakomybe, teikiant 
socialines paslaugas bei organizuojant kitą socialinę pagalbą (tarpininkavimas tarp institucijų ir kliento, 
kliento atstovavimas institucijose, finansinės pagalbos organizavimas ir pan.). 
Mokymų metu bus suteiktos žinios apie teisinį reguliavimą sutarčių teisės, darbo teisės ir bendrosios 
civilinės teisės srityse. Mokymų dalyviai sužinos, kaip administruoti patikėjimo teise valdomą asmens, 
kuriam teikiamos socialinės paslaugos, turtą, kaip teisėtai valdyti disponuojamus kliento asmens 
duomenimis bei kitą informaciją, gaunamą teikiant socialines paslaugas, kaip tinkamai ir teisėtai atstovauti 
klientą ir tarpininkauti valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kitose institucijose, kaip 
teikiant socialines paslaugas nustatyti profesinės veiklos ir atsakomybės teisines ribas. 
Mokymų metu daugiau nei pusė laiko bus skiriama praktiniam mokymuisi: teismų sprendimų (precedentų), 
priimtų asmens atstovavimo, skolų išieškojimo ir kitose socialinių paslaugų organizavimui bei teikimui 
aktualiose srityse, pristatymas bei analizė; konkrečių socialinių paslaugų įstaigų veiklos atvejų analizė ir 
teisiniai aspektai, komentarai bei rekomendacijos.   
Išklausęs mokymus pagal Programą socialinių paslaugų įstaigų vadovai ir socialiniai darbuotojai  gebės:  

 Taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius klientų turto valdymą patikėjimo teise, sutarčių 
sudarymą, skolų išieškojimą , darbo santykius ir žalos atlyginimą, teikiant socialines paslaugas. 

 Užtikrinti tinkamą klientų asmens duomenų teisinę apsaugą teikiant bei gaunant  informaciją apie 
klientą, tvarkant kliento paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant. 

 Tinkamai atstovauti klientą valstybės ir savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kitose 
institucijose. 

 Nustatyti socialinio darbuotojo teisines veikimo galimybes atstovaujant klientą bei teikiant kitą 
socialinę pagalbą. 
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 Praktinėje veikloje taikyti klientų turto valdymą reglamentuojančius norminius teisės aktus ir 
keliamus reikalavimus. 

 Suprasti ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus. 

 

 


