
 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2018 m. kovo 5 d. su Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė Valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. VDC1-1 dėl dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimo 

įgyvendinant projektą ,,Vaikų ir paauglių dienios užimtumo centras“. 

 

Projektu vykdome Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos programos ,,Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo“ 

priemonę ,,Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės 

priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms“ – tęstinį vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro 

projektą.  

 

Projekto tikslas – sėkmingas vaiko adaptavimasis šeimoje ir visuomenėje. Ugdome 

socialinius įgūdžius, skatiname savarankiškumą ir atsakingumą už savo veiksmus bei žodžius, 

ugdome vaikų kūrybinius ir darbinius gebėjimus, asmens higienos įpročius, motyvuojame siekti 

geresnių mokymosi rezultatų, laviname fizinę kultūrą, dalyvaujame ir kitose, nei projekte 

numatytose, veiklose. Vaikų dienos užimtumo centro projekto veiklose dalyvauja 40 vaikų ir 

paauglių, iš jų 13 – Leipalingyje, 12 – Viečiūnuose, 15 – Druskininkuose. 

 

Vaikų dienos užimtumo centro (toliau – DUC) tikslas – teikti dienos socialinės 

priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui 

adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. 

 

Vaikų dienos užimtumo centro veiklos uždaviniai: 



1. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių 

poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo; 

2. Sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose; 

3. Ugdyti santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą. 

 

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir 

atstovavimo; sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai, 

diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai) bei 

specialiosios socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. 

 

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 13.00 – 17.00, penktadieniais 13.00 – 15.00 

Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų Vaikų ir paauglių dienos 

užimtumo centre asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių), globotojas, rūpintojas gali kreiptis: į 

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7 arba į 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17, Druskininkuose. 

 

 


