KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZVIMO PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖJE SCHEMA
Vaiko tėvų (globėjų,
rūpintojų) prašymas
kartu su pavienes
paslaugas teikiančios
organizacijos siūlymu
dėl KTP skyrimo
Pavienes paslaugas
teikiančios
organizacijos,
nustačiusios, kad jų
teikiamų paslaugų
Vaikui ir jo tėvams
nepakanka, prašymas
dėl KTP
MPP vykdytojo
ir kitų teikiančių
paslaugas pranešimas,
kad taikomos
priemonės
neveiksmingos

Vaikų socializacijos
centras priima
sprendimą apie VPP
pabaigą

Administracijos
direktorius

Koordinatorius
1. gali kreiptis į
pavienes paslaugas
teikiančią instituciją,
esant poreikiui,
inicijuoti su ja
pasitarimą dėl jos
teikiamos paslaugos
veiksmingumo ir
tęstinumo.
2. priima sprendimą
svarstyti KTP
skyrimo klausimą
Vaiko gerovės
komisijoje

Vaiko gerovės komisija
per 10 d. d. įvertina
KTP poreikį, parengia
sprendimo dėl KTP
projektą, kuriame siūlo
konkrečią švietimo
pagalbos ar socialines
paslaugas teikiančią
instituciją KTP
koordinavimui ir
įstaigas kurios teiks
KTP, paslaugų teikimo
trukmę.

Koordinatorius
priima sprendimą
svarstyti KTP
skyrimo klausimą
Vaiko gerovės
komisijoje

Vaiko gerovės
komisija
priima sprendimą
skirti VP priemonę
KTP – koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos
MPP – minimalios priežiūros priemonė
VPP – vidutinė priežiūros priemonė
Vaiko gerovės komisija – Panevėžio savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija
Administracijos direktorius – Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius
Koordinatorius – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius
Pavienes paslaugas teikiančios organizacijos – pavienes švietimo pagalbos, socialines ar
sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos

įvertinęs gautą
sprendimo dėl KTP
projektą ir jį
pagrindžiančią
informaciją, ne
vėliau kaip per 5 d.
d. priima sprendimą
dėl KT P teikimo,
nustato
Koordinuojančią
instituciją, Teikėjus,
koordinuotai
teikiamų paslaugų
trukmę.

Koordinuojančios
institucijos vadovas,
gavęs pavedimą
koordinuoti KTP ne
vėliau kaip kitą
darbo dieną paskiria
specialistą atlikti
KTP paslaugų
teikimo atvejo
vadybininko

Atvejo vadybininkas
per 10 d. d. organizuoja
susitikimą su vaiku, jo
tėvais, Teikėjais, aptarti
vaiko, jo tėvų poreikius,
susitarti dėl KTP
organizavimo ir parengia
Koordinuotai teikiamų
paslaugų teikimo planą.
Vėliau stebi poveikį,
renka informaciją iš
atsakingų asmenų apie
plano priemonių
įgyvendinimo eigą ir
rezultatus, vertina
priemonių veiksmingumą
ir kreipiasi į
Koordinatorių, kai
atsakingi asmenys,
vaikas ir jo tėvai
nebendradarbiauja,
nedalyvauja
pasitarimuose, būtina
keisti paslaugų turinį ir
kt., ir likus mėnesiui iki
pabaigos, informuoja
Koordinatorių apie KTP
veiksmingumą, prireikus
teikia siūlymą dėl
paslaugų teikimo termino
pratęsimo, nutraukimo ir
kt.

Vykdytojai
Teikia paslaugas pagal
KTP planą ir
komunikuoja su atvejo
vadybininku, likus
mėnesiui iki plano
įgyvendinimo pabaigos
teikia ataskaitą
Koordinatoriui apie
paslaugų

