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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ STATISTINIO TYRIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinių paslaugų statistinio tyrimo metodikoje (toliau – metodika) nurodomi socialinių
paslaugų metinį statistinį tyrimą (toliau – tyrimas) reglamentuojantys teisės aktai, pateikiamos
pagrindinės sąvokos, naudojamos klasifikacijos, aprašomi tyrimo atlikimo metodai, statistinių
duomenų surinkimo ir apdorojimo būdai bei gautų rezultatų pateikimas vartotojams.
2. Tyrimas vykdomas nuo 1990 m. Palyginamumas užtikrinamas, išskyrus statistinius
rodiklius apie globos įstaigų gyventojus pagal amžiaus grupes: nuo 2004 m. keitėsi vaikų globos
įstaigų gyventojų amžiaus grupės, nuo 2002 m. – globos įstaigų seniems žmonėms ir suaugusiems
neįgaliesiems gyventojų amžiaus grupės.
II SKYRIUS
TIKSLAS
3. Tyrimo tikslas – rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie socialines paslaugas
teikiančias įstaigas, socialinių paslaugų gavėjus, socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, vietų
skaičių socialinių paslaugų įstaigose, šių įstaigų finansinės-ūkinės veiklos rodiklius ir šių rodiklių
pokyčius.
4. Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, Europos Sąjungos statistikos tarnyba
(toliau – Eurostatas), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau – EBPO),
Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF), kitos tarptautinės organizacijos.
5. Tyrimo statistinė informacija naudojama išlaidoms socialinei apsaugai nustatyti pagal
Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemą (toliau – ESSPROS), sveikatos
priežiūros išlaidoms pagal EBPO, Eurostato ir Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikatos sąskaitų
sistemos metodiką ir valdžios sektoriaus išlaidoms būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai pagal
EK reikalavimus Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms.
6. Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI
7. Tyrime vartojamos sąvokos:
7.1. Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
7.2. Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
7.3. Senyvo amžiaus asmuo – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš
dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime.
7.4. Socialinės globos įstaiga – Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta
tvarka turinti teisę teikti socialinę globą socialinių paslaugų įstaiga.
7.5. Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba

praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime.
7.6. Socialinių paslaugų gavėjai – įvairių socialinių grupių ir amžiaus fiziniai asmenys,
kuriems pagal socialinių darbuotojų įvertinimą reikalingos socialinės paslaugos, kuriomis būtų
padedama asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo
socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį.
7.7. Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje
įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus.
7.8. Šeimyna – Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
7.9. Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems
tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų
priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo
savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio
paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką
patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos
integruoti į visuomenę.
7.10. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose
nustatyta kitaip. Jeigu asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad jis yra
nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku, iki bus nustatyta priešingai.
8. Kitos tyrime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos įstatymuose.
IV SKYRIUS
TEISINIS PAGRINDAS
9. Tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:
9.1. 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007
dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3);
9.2. 2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 10/2008, kuriuo įgyvendinamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės
apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei
pensijų gavėjų modulio apibrėžtimis, išsamiomis klasifikacijomis ir sklaidos tvarkos atnaujinimu
(OL 2008 L 5, p. 3);
9.3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1408 „Dėl
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos patvirtinimo“;
9.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl
statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“;
9.6. Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. XII-2629 „Dėl
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“.
V SKYRIUS
TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
10. Naudojami klasifikatoriai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt →
Klasifikatoriai:

10.1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;
10.2. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius
(LR AVGVK);
10.3. Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).
11. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93. Detalus socialinių paslaugų įstaigų ir
socialinių paslaugų gavėjų grupavimas pateikiamas metodikos priede;
12. Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl
Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
13. Statistinė informacija apie išlaidas socialinėms paslaugoms pagal ESSPROS
klasifikuojama pagal socialinės apsaugos rizikos veiksnius (funkcijas): negalia, senatvė, šeima ir
(arba) vaikai, kitur nepriskirta socialinė atskirtis.
VI SKYRIUS
TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS, SKAIČIUOJAMI
(VERTINAMI) PARAMETRAI
14. Statistinio stebėjimo vienetas – socialines paslaugas administruojanti (teikianti) įstaiga:
14.1. savivaldybės administracijos padalinys (skyrius), atsakingas už socialinių paslaugų
administravimą;
14.2. stacionari socialinių paslaugų įstaiga (socialinės globos namai);
14.3. kita socialinių paslaugų įstaiga (dienos centras, laikino apgyvendinimo namai);
14.4. šeimyna;
14.5. grupinio gyvenimo namai;
14.6. bendruomeniniai vaikų globos namai.
15. Tyrimo tiriamoji visuma (populiacija) – socialines paslaugas teikiančios visų nuosavybės
formų įstaigos.
16. Geografinė aprėptis – visa šalies teritorija. Statistinė informacija skelbiama šalies,
regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.
17. Ekonominės veiklos rūšių aprėptis – įmonės ir įstaigos, teikiančios stacionarios globos
paslaugas ir su apgyvendinimu nesusijusias socialines paslaugas (ekonominės veiklos rūšys pagal
EVRK 2 red. Q sekcijos 87 ir 88 skyrius), išskyrus EVRK 2 red. 8899 grupės įmones ir įstaigas,
kurios neteikia socialinių paslaugų, o teikia kitą socialinio pobūdžio pagalbą (pvz., paramą, labdarą,
konsultacijas šeimoms ir pan.), kuri pagal Socialinių paslaugų katalogą nėra priskiriama
socialinėms paslaugoms.
18. Tyrime skaičiuojami parametrai:
18.1. socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietų jose skaičius ataskaitinių metų gruodžio
31 d.;
18.2. socialinių paslaugų gavėjų skaičius (pagal socialines, amžiaus grupes, lytį)
stacionariose globos įstaigose ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kitose socialinių paslaugų
įstaigose – per ataskaitinius metus;
18.3. darbuotojų, susijusių su socialinių paslaugų administravimu ir teikimu, skaičius
socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ataskaitinių metų gruodžio 31 d., išskyrus savanorius,
kurių skaičius nurodomas per metus (apskaitomi visą ir ne visą darbo dieną ar savaitę dirbantys
asmenys);
18.4. socialines paslaugas teikiančių įstaigų finansinė-ūkinė veikla (lėšos ir išlaidos) per
ataskaitinius metus;
18.5. vidutinės einamosios išlaidos 1 vaikui per metus vaikų globos įstaigose;

18.6. vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus globos įstaigose ir savarankiško
gyvenimo namuose suaugusiems asmenims.
VII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI
19. Statistiniams duomenims apie socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą surinkti
Lietuvos statistikos departamentas atlieka ištisinį metinį socialinių paslaugų statistinį tyrimą.
20. Rengiant statistinę informaciją, taikomi klasifikavimo, sumavimo, grupavimo,
agregavimo, vidurkių skaičiavimo metodai.
VIII SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI, DUOMENŲ SURINKIMAS IR
APDOROJIMAS
21. Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis – socialinių paslaugų statistinis tyrimas.
Socialines paslaugas teikiančios įstaigos duomenis teikia pildydamos statistines ataskaitas, kurių
formos tvirtinamos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu.
22. Statistiniams duomenims rinkti naudojamos metinės statistinės ataskaitos:
22.1. Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita SOC-01 metinė (toliau –
ataskaita SOC-01);
22.2. Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinė ataskaita SOC-07 metinė (toliau –
ataskaita SOC-07).
23. Statistinių ataskaitų SOC-01 ir SOC-07 formos skelbiamos elektroninio statistinių verslo
duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt) skyriuje „Ataskaitų
formos“.
24. Kasmet analizuojamas statistinių rodiklių poreikis, atsižvelgiama į socialinių paslaugų
teisinės bazės pasikeitimus ir, jeigu reikia, statistinių ataskaitų formos atnaujinamos.
25. Populiacijos sąrašas kasmet atnaujinamas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro
veikiančių ūkio subjektų sąrašu. Sudarant tyrimo įmonių ir įstaigų sąrašą nėra atsižvelgiama į jų
pajamas ir darbuotojų skaičių. Papildomai dalyvauti socialinių paslaugų tyrime įtraukiamos įmonės
ir įstaigos (neatsižvelgiant į nurodytą pagrindinę jų veiklą pagal EVRK 2 red), kurios ataskaitiniais
metais turėjo galiojančią licenciją socialinei globai teikti arba gavo valstybės, savivaldybių biudžetų
ar Europos Sąjungos fondų finansavimą socialinėms paslaugoms teikti.
26. Statistinės ataskaitų formos SOC-01 ir SOC-07 pateikiamos tiesiogiai Elektroninio
statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika arba duomenų parengimo
skyriams (toliau – DPS) elektroniniu paštu.
IX SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS
27. Statistinių duomenų kontrolė atliekama įvedant duomenis. Įvedus visus statistinės
ataskaitos duomenis, tikrinamos aritmetinės klaidos, reikšmių loginiai ryšiai ir privalomos įvesti
reikšmės. Netikslumai surašomi klaidų protokoluose.
28. Ataskaitinio laikotarpio statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių metų statistiniais
duomenimis ir atliekama statistinių duomenų pokyčių analizė. Nustačius netikslumus,
išsiaiškinamos jų priežastys ir, jei reikia, statistiniai duomenys koreguojami susisiekus su
respondentais arba yra įrašoma reikšmė pagal šių respondentų ankstesnių laikotarpių ataskaitų
statistinius duomenis.
29. Įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, redagavimas, statistinių duomenų
tinkamumo patvirtinimas atliekamas Lietuvos statistikos departamente.

30. Paskelbus statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale, atnaujinami
metainformacijos aprašai, kuriuose pateikiama informacija apie statistinių rodiklių kokybę pagal
šias charakteristikas: reikalingumą, tikslumą ir patikimumą, savalaikiškumą ir punktualumą,
palyginamumą ir suderinamumą.
31. Iki paskelbiant statistinę informaciją parengtą pagal ESSPROS, Eurostato ekspertų
informacijos patvirtinimo (Data validation) procedūros metu kasmet vertinama Europos Sąjungos
(toliau – ES) šalių statistinių duomenų kokybė.
X SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS
KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS
32. Statistinių duomenų konfidencialumas užtikrinamas 2009 m. kovo 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių
statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį
Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
33. Statistinių duomenų ir statistinės informacijos konfidencialumo užtikrinimo tvarką
nustato Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos
statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42
„Dėl Integruotos statistikos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų
patvirtinimo ir statistikos informacinės sistemos veiklos atkūrimo darbo grupės sudarymo“ (nauja
redakcija patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio
8 d. įsakymu Nr. DĮ-180).
34. Statistinė informacija skelbiama taip, kad būtų apsaugota nuo tiesioginės ir netiesioginės
statistinio vieneto duomenų atskleidimo galimybės.
XI SKYRIUS
STATISTINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖS IR KITI TEORINIAI
PAAIŠKINIMAI
35. Statistinė informacija parengiama pagal regionus, apskritis, savivaldybes, įstaigos
steigėją, tipą ir finansavimo šaltinius bei išlaidas pagal įstaigų tipus. Socialinių paslaugų gavėjų
skaičius pateikiamas pagal socialines ir demografines charakteristikas (amžiaus grupes, lytį),
darbuotojai – pagal specialybių (socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, asmens
sveikatos priežiūros personalas ir kt.) grupes.
36. Naudojant tyrimo ataskaitų statistinius duomenis skaičiuojami išvestiniai statistiniai
rodikliai:
36.1. vidutinis metinis vaikų skaičius vaikų globos įstaigose. Matavimo vienetas – asmenys.
Statistinis rodiklis skaičiuojamas:

čia:

𝑁
∑𝑁
𝑖=1 𝑉𝐺𝑝𝑟𝑖 + ∑𝑖=1 𝑉𝐺𝑝𝑏𝑖
𝑁3 =
,
2

N3 – vidutinis metinis vaikų skaičius vaikų globos įstaigose;
VGpr – vaikų skaičius i-tojoje vaikų globos įstaigoje metų pradžioje, kai i=1...N;
VGpb – vaikų skaičius i-tojoje vaikų globos įstaigoje metų pabaigoje, kai i=1...N;
36.2. vidutinės einamosios išlaidos 1 vaikui per metus vaikų globos įstaigose. Matavimo
vienetas – tūkst. EUR. Statistinis rodiklis skaičiuojamas:
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N4 – vidutinės einamosios išlaidos 1 vaikui per metus vaikų globos įstaigose;
IŠV – einamųjų išlaidų suma i vaikų globos įstaigoje per ataskaitinius metus, kai i=1...N;
N3 – vidutinis metinis vaikų skaičius vaikų globos įstaigose;
36.3. vidutinis metinis gyventojų skaičius globos įstaigose ir savarankiško gyvenimo
namuose suaugusiems asmenims. Matavimo vienetas – asmenų skaičius. Statistinis rodiklis
skaičiuojamas:
𝑁5 =
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N5 – vidutinis metinis gyventojų skaičius globos įstaigose ir savarankiško gyvenimo
namuose suaugusiems asmenims;
SGpr – gyventojų skaičius i-tojoje globos įstaigoje ir savarankiško gyvenimo namuose
suaugusiems asmenims metų pradžioje, kai i=1...N;
SGpb – gyventojų skaičius i-tojoje globos įstaigoje ir savarankiško gyvenimo namuose
suaugusiems asmenims metų pabaigoje, kai i=1...N;
36.4. vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus globos įstaigose ir savarankiško
gyvenimo namuose suaugusiems asmenims. Matavimo vienetas – tūkst. EUR. Statistinis rodiklis
skaičiuojamas:
∑𝑁
𝑖=1 𝐼ŠS𝑖
𝑁6 =
,
𝑁5
čia:
N6 – vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus globos įstaigose ir savarankiško
gyvenimo namuose suaugusiems asmenims;
IŠS – einamųjų išlaidų suma i-tojoje globos įstaigoje ir savarankiško gyvenimo namuose per
ataskaitinius metus;
N5 – vidutinis metinis gyventojų skaičius globos įstaigose ir savarankiško gyvenimo
namuose suaugusiems asmenims.
37. Rengiant palyginamą su kitomis ES šalimis statistinę informaciją apie socialinių
paslaugų gavėjus ir išlaidas šioms paslaugoms, taikoma ESSPROS klasifikacija.
38. Rengiant statistinę informaciją apie socialines paslaugas nacionaliniams poreikiams,
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais.
XII SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS
39. Statistiniams duomenims įvesti, aritmetinei kontrolei ir loginiam ryšiui tarp klausimų
naudojama Oracle programine įranga sukurta programa.
40. Statistinių rodiklių skaičiavimai ir rezultatų analizė atliekama naudojant MS Office Excel
skaičiuoklę.
XIII SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA
41. Statistinė informacija skelbiama pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus įsakymu patvirtintą Oficialiosios statistikos portalo kalendorių (osp.stat.gov.lt →
Kalendorius) 4 mėn. ataskaitiniam metams pasibaigus ir teikiama pagal individualias vartotojų
užklausas.

42. Statistinė informacija apie išlaidas socialinėms paslaugoms pagal ESSPROS teikiama
Eurostatui.
XIV SKYRIUS
NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
43. ESSPROS Manual and user guidelines. The European System of integrated Social
PROtection Statistics (ESSPROS), European Commission, Eurostat, Luxembourg: Office for Official
Publications
of
the
European
Communities,
2019,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10295301/KS-GQ-19-014-EN-N.pdf/e7c8c019944c-1c71-aee5-1ffc8ce45200 (žiūrėta 2020-02-21).
XV SKYRIUS
PRIEDAI
44. Socialinių paslaugų gavėjų ir šias paslaugas teikiančių įstaigų grupavimas (priedas).
XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančių šių teisės aktų
redakcijų nuostatos.
_____________________
Parengė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

Socialinių paslaugų statistinio
tyrimo metodikos
priedas
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR ŠIAS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ
GRUPAVIMAS
1. Socialinių paslaugų gavėjai ir šias paslaugas teikiančios įstaigos grupuojamos remiantis
Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93.
2. Socialinių paslaugų gavėjų socialinės grupės:
2.1. senyvo amžiaus asmenys;
2.2. suaugę (darbingo amžiaus) asmenys su negalia;
2.3. vaikai su negalia;
2.4. likę be tėvų globos vaikai;
2.5. socialinę riziką patiriantys vaikai;
2.6. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
2.7. kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę
asmenys, neįgaliųjų šeimos nariai, socialiai remtinos, daugiavaikės šeimos, pabėgėliai ir pan.).
3. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos grupuojamos pagal steigėją:
3.1. valstybė (apskrities viršininko administracija);
3.2. savivaldybė;
3.3. visuomeninė organizacija, religinė bendruomenė ar pan.;
3.4. privatus asmuo.
4. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos grupuojamos pagal tipą:
4.1. kūdikių namai;
4.2. bendrojo lavinimo, specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centras, kuris vykdo
vaiko globą (rūpybą) ar teikia socialines paslaugas su apgyvendinimu;
4.3. globos namai vaikams ir jaunimui su negalia (pensionatai);
4.4. vaikų socializacijos centras (iki 2008 m. sausio 1 d. – specialieji vaikų auklėjimo ir
globos namai);
4.5. vaikų globos namai;
4.6. laikinosios vaikų globos namai;
4.7. globos grupė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
4.8. bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos, ir socialinę
riziką patiriantiems vaikams;
4.9. šeimyna;
4.10. globos įstaiga seniems žmonėms;
4.11. globos įstaiga suaugusiems asmenims su negalia;

4.12. kita (specialioji) globos įstaiga;
4.13. savarankiško gyvenimo namai seniems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia;
4.14. grupinio gyvenimo namai seniems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia;
4.15. socialinių paslaugų įstaiga, teikianti socialines paslaugas į namus (pagalbos namuose
tarnyba ir pan.);
4.16. bendruomeninė įstaiga (socialines paslaugas teikiantis bendruomenės ar dienos
centras);
4.17.dienos centras socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims;
4.18. vaikų dienos centras (vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų);
4.19. dienos socialinės globos centras;
4.20. dienos socialinės priežiūros centras;
4.21. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba;
4.22. nakvynės namai;
4.23. krizių centras;
4.24. laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams;
4.25. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga (asmenims, priklausomiems nuo
psichoaktyviųjų medžiagų);
4.26. savarankiško gyvenimo namai socialinę riziką patiriantiems asmenims (šeimoms);
4.27. savarankiško gyvenimo namai be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 16 metų
amžiaus) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 21 metų amžiaus) po institucinės vaiko
socialinės globos.
_____________________

