ATMINTINö ASMENIMS (ŠEIMOMS),
NORINTIEMS GAUTI SOCIALINES PASLAUGAS

Socialinių paslaugų gav÷jais gali būti asmenys (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą
Var÷nos rajono savivaldyb÷je, kurie atitinka Socialinių paslaugų kataloge išvardintas grupes ir
kuriems yra nustatyti socialinių paslaugų poreikiai pagal Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro
patvirtintas metodikas. Socialinių paslaugų gav÷jais gali būti ir kitų savivaldybių gyventojai, kai
jie patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla gr÷sm÷ jo fiziniam ar emociniam saugumui.
Socialinių paslaugų skyrimas. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo
glob÷jas, rūpintojas raštišku prašymu d÷l socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Var÷nos rajono
savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūnijos
socialinio darbo organizatorių. Asmens (šeimos) ar visuomen÷s socialinio saugumo interesais,
prašymą d÷l socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti socialinių paslaugų
įstaigos, seniūnijos socialinis darbuotojas, bendruomen÷s narys ar kitas suinteresuotas asmuo,
nurodęs priežastį, d÷l kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), glob÷jas, rūpintojas
negali to padaryti pats.
Bendrųjų socialinių paslaugų skyrimas:
Asmenys (šeimos) kreipdamiesi d÷l bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo, (priklausomai
nuo situacijos) privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytas Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymu
patvirtintas socialin÷ms paslaugoms gauti reikalingas formas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą,
asmens tapatyb÷s kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje). Jeigu asmens tapatyb÷s
dokumentuose n÷ra žymos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, pažymą iš Var÷nos rajono
policijos komisariato Migracijos tarnybos apie gyvenamosios vietos deklaravimą. Neturintys
gyvenamosios vietos, pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą Var÷nos rajono
savivaldyb÷je.
3. Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sud÷tį.
4. Pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos) faktinę gyvenamąją vietą, jeigu asmens
(šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldyb÷je, o kreipimosi d÷l socialinių
paslaugų metu faktiškai gyvena Var÷nos rajono savivaldyb÷je.
5. Pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris m÷nesius iki kreipimosi d÷l paslaugų
gavimo arba kreipimosi m÷nesio gaunamas pajamas.
6. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (patikrina ir surašo seniūnijos
socialinis darbuotojas).
7. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų gavimą, pagal būtinumą.

Specialiųjų socialinių paslaugų skyrimas:
Asmenys (šeimos), kreipdamiesi d÷l specialiųjų socialinių paslaugų (socialin÷s
priežiūros, socialin÷s globos) skyrimo, (priklausomai nuo situacijos) privalo Socialin÷s paramos
skyriui pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą Prašymą-paraišką socialin÷ms paslaugoms gauti (forma SP-8) ir
duomenis apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę pad÷tį (forma SP-2),
patvirtintus Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-187 „D÷l
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr.
A1-183 „D÷l kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą,
asmens tapatyb÷s kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje). Jeigu asmens tapatyb÷s
dokumentuose n÷ra žymos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, pažymą iš Var÷nos rajono
policijos komisariato Migracijos tarnybos apie gyvenamosios vietos deklaravimą. Neturintys
gyvenamosios vietos, pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą Var÷nos rajono
savivaldyb÷je.
3.

Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sud÷tį.

4. Pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos) faktinę gyvenamąją vietą, jeigu
asmens (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldyb÷je, o kreipimosi d÷l
socialinių paslaugų metu faktiškai gyvena Var÷nos rajono savivaldyb÷je.
5.

Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (liudijimų) kopiją (kopijas).

6. Pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris m÷nesius iki kreipimosi d÷l paslaugų
gavimo arba kreipimosi m÷nesio gaunamas pajamas ir turimą turtą.
7.

Pensininko, invalido ar neįgaliojo pažym÷jimo kopiją.

8. Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą ir sprendimą d÷l juridinio asmens ar
vaikus globojančios šeimos paskyrimo vaiko glob÷ju, jeigu būtina skirti socialin÷s globos
paslaugas socialin÷s rizikos vaikui.
9. Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą, jog likusiam be t÷vų globos vaikui
nustatyta laikinoji ar nuolatin÷ globa ir sprendimą d÷l juridinio asmens ar vaikus globojančios
šeimos paskyrimo vaiko glob÷ju, jeigu būtina skirti socialin÷s globos paslaugas likusiam be t÷vų
globos vaikui.
10. Pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos d÷l vaiko priklausomumo nuo alkoholio,
narkotikų ar psichotropinių medžiagų, medicininio gydymo ir reabilitacijos.
11. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (patikrina ir surašo seniūnijos
socialinio darbo organizatorius) pagal būtinumą.
12. Sprendimo d÷l specialiųjų poreikių lygio nustatymo kopiją.
13. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų gavimą, pagal būtinumą.
Esant poreikiui, Socialin÷s paramos skyrius gali pareikalauti dokumentų, susijusių su socialinių
paslaugų skyrimu asmeniui (šeimai), ir iš kitų institucijų ir įstaigų.

Pagalbos pinigų skyrimas:
Asmuo gautus pagalbos pinigus gali skirti kitam asmeniui už suteiktą pagalbą
namuose ir kasdieniniame gyvenime.
Pagalbos pinigai skiriami šiais atvejais:
1. Senatv÷s, neįgalumo atveju, kai vienišam asmeniui nustatytas vidutinių ar didelių
specialiųjų poreikių lygis.
2. Laikinai d÷l ligos netekus darbingumo.
3. Žiemos sezono metu, kai vienas gyvenantis asmuo (vienišas) gyvena būste be
komunalinių patogumų.
4. Kai šeimos narys, glob÷jas, rūpintojas laikinai d÷l tam tikrų priežasčių (ligos,
komandiruot÷s, atostogų, mokymosi ir kt.) negali prižiūr÷ti asmens, kuriam reikalinga priežiūra.
5. Kitais atvejais, kai būtina pagalba į namus.
Pagalbos pinigai skiriami tik asmens (šeimos) sutikimu, pateikus nustatytos formos
prašymą ir būtinus dokumentus specialiųjų socialinių paslaugų skyrimui. Nustačius, kad
pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, priimamas sprendimas d÷l pagalbos pinigų
mok÷jimo nutraukimo ir pagalbos pinigų pakeitimo į socialinę priežiūrą, kuriai nustatytas
asmens (šeimos) poreikis.
Pagalbos pinigai neskiriami, jeigu asmeniui nustatyti specialieji nuolatin÷s slaugos
ir specialieji nuolatin÷s priežiūros (pagalbos) poreikiai ir asmuo gauna slaugos ar priežiūros
(pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

