
VŠĮ  PAPARČIŲ ŠV. JUOZAPO ŠEIMOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI SĄRAŠAS  
 
 

Eil 
Nr. 

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas 

apibūdinimas trukmė, cikliškumas 
ir t.t.) 

Paslaugos teikėjas 
adresas, kontaktai, darbo 

laikas 

Paslaugos 
gavėjai 

Paslauga 
asmeniui ir 
(ar) grupei 

asmenų 

Paslaugos 
teikimo 

vieta (-os) 

Paslaugos užsakymas, 
kaina 

 

1. Socialinė globa be tėvų globos 
likusiems vaikams. 
Trumpalaikės/ ilgalaikės 
socialinės globos (rūpybos) 
paslaugų teikimas našlaičiams ir 
vaikams, likusiems be tėvų globos, 
kol bus išspręstas jų grąžinimo 
tėvams arba globos (rūpybos) 
nustatymo klausimas. 

 
VšĮ Paparčių šv. Juozapo 

šeimos namai  
 

Dominikonų g. 20, 
Paparčiai, Kaišiadorių r., 
 tel. 8 346 42 636, 8 683  

62 110. El. paštas: 
pvgnamai@gmail.com  

 
Darbo laikas: 

I – V-8.00 – 17.00 
Pietų pertrauka  

12.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaikai 0-18 m. Asmeniui Bendruomeniniai 
vaikų globos 
namai Bažnyčios 
g. 12, Paparčiai; 
Gedimino g. 76-
38, Kaišiadorys 
Šeimos namai,   
Dominikonų g. 
20, Paparčiai  

Nemokama 

2. Psichologinė pagalba. 
Individualios ir/ar grupinės 
psichologo konsultacijos, 
sprendžiant psichologines 
problemas. Informavimas, 
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas, bendravimas, 
psichologinė pagalba, kitos 
paslaugos (esant poreikiui). 

Vaikai ir jų 
šeimos 

Asmeniui, 
šeimai 

Šeimos namai, 
Dominikonų g. 
20, Paparčiai; 
Globos centras, 
Birutės  g. 9, 
Kaišiadorys 

Nemokama 

3. Aprūpinimo drabužiai, namų 
apyvokos daiktais, baldais 
paslauga. Paslauga teikiama 
šeimoms, kurioms teikiamos 
socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugos. 

Vaikai ir 
šeimos 

Asmeniui, 
šeimai 

Šeimos namai 
Dominikonų g. 
20, Paparčiai 

Nemokama 



4. Budinčio globotojo paslaugos 
vaikams nuo 0 iki 3 metų 
amžiaus. 

Vaikams, 
kuriems 
įsteigta laikina 
globa  

Asmeniui Pas budintį 
globotoją 

Nemokama 

5. Socialinė priežiūra. 
Kompleksinių paslaugų teikimas 
asmenims (šeimoms) ir jų 
vaikams, negalintiems gyventi 
savo namuose dėl artimųjų 
smurto, nukentėjusiems nuo 
stichinių nelaimių, dėl kitų 
socialinių problemų. 

Asmenys 
(šeimos) ir jų 
vaikai 

Asmeniui/ 
grupei 

Šeimos namuose Nemokama 
 
 
 
 
 
 
 

6. Globos centro veikla. Paslaugų 
organizavimas, kad visiems 
įvaikintiems vaikams, globėjų, 
nesusijusių giminystės ryšiais, 
globėjų giminaičių globojamiems 
(rūpinamiems) vaikams, budinčių 
globotojų prižiūrimiems vaikams 
bei budintiems globotojams, 
globėjams, nesusijusiems 
giminystės ryšiais, globėjams 
giminaičiams, įtėviams ar 
asmenims, ketinantiems jais tapti, 
būtų prieinama ir suteikiama 
reikalinga konsultacinė, 
psichosocialinė, teisinė ir kita 
pagalba, siekiant vaiką, įvaikį 
tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai 
artimoje aplinkoje. 

Globėjai 
(šeimos) ir 
globojami 
vaikai 

Asmeniui/ 
grupei 

Globos centre 
Dominikonų g. 2, 
Paparčiai 
Interesantai 
priimami  Birutės  
g. 9, Kaišiadorys 

Nemokama 

7. Pagalba globėjams 
(rūpintojams ir įvaikinimo 
atrankos, konsultavimo bei 
mokymų organizavimo 

Asmenys Asmeniui/ 
grupei 

Globos centre, 
Birutės  g. 9, 
Kaišiadorys 

Nemokama 



paslaugos. GIMK mokymai ir 
konsultavimas. Norintiems tapti 
globėjais, budinčiais globotojais, 
bendruomeninių vaikų globos 
namų darbuotojams. 

8. Asmens higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimas. 
Asmenims, kurie dėl 
nepakankamų pajamų ar skurdo 
negali (neturi galimybės) 
pasirūpinti savo higiena. 
Skalbimo ir dušo paslaugos.  
Paslaugos sudėtis nustatoma 
atsižvelgiant į asmens prašymą. 

Asmenys 
(šeimos) ir jų 
vaikai 

Asmeniui/ 
grupei 

Paparčių 
seniūnijos 
gyventojams, 
turintiems 
nukreipimą 

Nemokama 

9. Intensyvi krizių įveikimo 
pagalba. Vaikai nuo 3 – 18 metų 
amžiaus, kuriems dėl krizinių 
situacijų šeimoje kyla grėsme 
asmens sveikatai bei gyvybei.  

Asmenys 
(šeimos) ir jų 
vaikai 

Asmeniui/ 
grupei 

Paslauga teikiama 
iki atskiro 
sprendimo, iki 7 
parų. 

Nemokama 

10. Socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas vaikų dienos 
centruose. Vaikams bei vaikams 
iš šeimų, patiriančių socialinę 
riziką.  

Vaikai nuo 5 
iki 18 metų  

Asmeniui/ 
grupei 

Dominikonų g. 
20, Paparčiai ir 
Lomenių g. 4, 
Palomenė 

Nemokama 

11. Laikinas apgyvendinimas  
motinoms su vaikais. Kai 
asmenims krizių atvejais ar dėl 
iškilusių problemų kyla grėsmė 
asmens sveikatai ar gyvybei.  

Asmenys 
(šeimos) ir jų 
vaikai 

Asmeniui/ 
grupei 

Paslauga teikiama 
iki 6 mėn., vienu 
metu gali gyventi 
iki trijų šeimų 

Nemokama 

 
 
 
 
 



         
 
 


