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statistinės ataskaitos SOC-04 (metinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA SOC-04 (METINĖ)
TEISINIS PAGRINDAS Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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).
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).
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).
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl
statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1408 „Dėl
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos
patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. XII-2629 „Dėl
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“.
STATISTINIO
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS,
Statistinę ataskaitą pildo bendruomeninės, dienos socialinių paslaugų, laikino
APIMTIS IR TIKSLAS gyvenimo įstaigos, savarankiško gyvenimo namai socialinės rizikos šeimoms
(asmenims) ir likusiems be tėvų globos vaikams ar pilnametystės sulaukusiems
asmenims po institucinės globos, įstaigos, teikiančios socialines paslaugas į namus,
įstaigų padaliniai, teikiantys socialines paslaugas.
Tyrimo laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie socialinių
paslaugų įstaigose vietų ir paslaugų gavėjų skaičių, gyvenimo laikinuose namuose
trukmę, dirbančiųjų skaičių bei finansinės ūkinės veiklos rodiklius.
STATISTINĖS
Balandžio mėn. – išankstinė metinė statistinė informacija Oficialiosios statistikos
INFORMACIJOS
portale osp.stat.gov.lt;
PASKELBIMO
birželio mėn. – galutinė metinė statistinė informacija informaciniame pranešime
LAIKAS IR VIETA
„Socialinės paslaugos“; gruodžio mėn. – leidinyje „Socialinė apsauga Lietuvoje“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
DUOMENŲ
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
PATEIKIMO
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir
TVARKOS
kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
PAŽEIDIMAS
įstatymus.“
__________________

Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos
statistinės ataskaitos SOC-04 (metinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI NESTACIONARIOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
STATISTINEI ATASKAITAI SOC-04 (METINEI) PILDYTI
1. Nestacionari socialinių paslaugų įstaiga – socialinės globos įstaiga (teikianti dienos ar
trumpalaikės socialinės globos paslaugas) arba socialinės priežiūros įstaiga (teikianti pagalbą į namus,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokultūrines ar kitas bendrąsias socialines paslaugas
dienos metu, laikiną apnakvydinimą (iki 3 parų), intensyvią krizių įveikimo pagalbą). Socialinių paslaugų
įstaigai priskiriamas ir įstaigos padalinys – socialinių paslaugų įstaigos arba ne socialines paslaugas
teikiančios įstaigos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas.
2. 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.
3. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius – žmonių, kuriems per metus buvo suteikta tam tikra
paslauga, skaičius.
4. Vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo
amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra
ribotos.
5. Suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar
visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime.
6. Senyvo amžiaus asmuo – senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai
yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime.
7. Socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar
turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis
medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą,
yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl
šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.
8. Socialinės rizikos suaugęs asmuo – darbingo amžiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas dėl to,
kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis
medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą,
yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš
dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime.
9. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo
azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja smurtą
prieš vaikus, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų
fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir
šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta globa (rūpyba) arba (ir) apribota tėvų (tėvo ar
motinos) valdžia.
__________________

