SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS

Socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kuriomis teikiama pagalba asmeniui (šeimai),
d÷l amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negalinčiam spręsti ir neturinčiam iš dalies ar
visiškai geb÷jimų rūpintis asmeniniu bei šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime.
Socialin÷s

paslaugos

teikiamos

Var÷nos

rajono

savivaldyb÷s

teritorijoje

gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams, užsieniečiams, tarp jų ir asmenims be pilietyb÷s,
turintiems leidimą nuolat ar laikinai

gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitiems asmenims

Lietuvos Respublikos tarptautin÷se sutartyse numatytais atvejais.

Išskirtiniais atvejais, kai

asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ir pan.) arba kyla gr÷sm÷
jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialin÷s paslaugos gali būti teikiamos ir kitos
savivaldyb÷s asmenims (šeimoms).
Socialinių paslaugų rūšys yra šios:

1. Bendrosios socialin÷s paslaugos.
Bendrosios socialin÷s paslaugos yra atskiros, be nuolatin÷s specialistų priežiūros
teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) geb÷jimus
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime.
Bendrosios socialin÷s paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.
Bendrosios socialin÷s paslaugos yra šios:
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

1.

Informavimas

Reikalingos
informacijos
apie Vienkartinis
socialinę
pagalbą
suteikimas.
Informavimas vykdomas socialinių
paslaugų ir kitose įstaigose, NVO
bei asmens namuose.

2.

Konsultavimas

Kartu su asmeniu analizuojama Iki
problemos
asmens
(šeimos)
problemin÷ išsprendimo
situacija ir ieškoma problemos
sprendimo būdų. Konsultavimas
vykdomas socialinių paslaugų ir
kitose įstaigose, NVO bei asmens
namuose.

3.

Tarpininkavimas

ir Pagalbos
asmens

suteikimas
(šeimos)

sprendžiant Iki
problemas

problemos

atstovavimas

(teisines, sveikatos, ūkines, buitines, išsprendimo
tvarkant
dokumentus,
mokant
mokesčius, užrašant pas specialistus,
organizuojant ūkinius darbus ir kt.),
tarpininkaujant tarp asmens (šeimos)
ir jo aplinkos (kitų institucijų,
specialistų,
asmenų).
Tarpininkavimas ir atstovavimas
vykdomas socialinių paslaugų ir
kitose įstaigose, NVO bei asmens
namuose.

4.

Maitinimo organizavimas

kartai
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie 1-5
d÷l nepakankamo savarankiškumo ar savaitę
nepakankamų pajamų nepaj÷gia
maitintis savo namuose. Maitinimas
gali būti teikiamas socialinių
paslaugų
įstaigose
ar
kitose
maitinimo
vietose
bei
organizuojamas pristatant karštą
maistą į namus, išduodant maisto
talonus ar sauso maisto rinkinius.

5.

Aprūpinimas būtiniausiais Būtiniausių darbužių, avalyn÷s ar Pagal poreikį
drabužiais ir avalyne
kitų reikmenų teikimas. Aprūpinimą
organizuoja socialinių paslaugų ir
kitos įstaigos, NVO.

6.

Transporto
organizavimas

7.

Sociokultūrin÷s paslaugos Laisvalaikio
organizavimo Pagal poreikį
(socialinis-kultūrinis
paslaugos, kurių metu socialinių
darbas)
paslaugų įstaiga suvienija socialinį ir
kultūrinį darbą vienoje vietoje taip,
kurioje
kultūra,
vykdydama
vienijimo funkciją, vaidina svarbų
vaidmenį, atlikdama socialinę misiją
– siekiant išvengti socialinių
mažinant
socialinę
problemų,
atskirtį,
organizuojant
grupinį

paslaugų Pagalba asmenims, kurie turi Pagal poreikį
jud÷jimo problemų negali naudotis
visuomeniniu
ar
individualiu
transportu. Transporto paslaugas gali
teikti socialinių paslaugų ar kitos
įstaigos, NVO. Pagal asmens poreikį
transporto paslaugas gali organizuoti
socialinis darbuotojas iš bet kurio
šių paslaugų teik÷jo.

per

socialinį darbą. Sociokultūrin÷s
paslaugos organizuojamos socialinių
paslaugų įstaigose.
ir Pagalba asmenims, kurie d÷l Pagal poreikį
nepakankamų pajamų negali ar
neturi savo namuose galimybių
pasirūpinti savo higiena. Asmens
higienos
paslaugos
(prausimas
vonioje, po dušu, pirtyse ir pan.) gali
būti teikiamos socialinių paslaugų ir
kitose įstaigose bei organizuojamas
išduodant pirties talonus.

8.

Asmenin÷s higienos
priežiūros paslaugos

9.

Skalbimo paslaugos

10.

Aprūpinimas
technin÷s Pagalba asmenims, kurie d÷l ligos, Pagal poreikį
pagalbos priemon÷mis
senatv÷s ar neįgalumo negali
patenkinti
savo
poreikių.
Aprūpinimas technin÷s pagalbos
priemon÷mis
organizuojamas
socialinių paslaugų įstaigoje, NVO.

11.

Kitos bendrosios socialin÷s
paslaugos, kurios teikiamos
pagal asmens (šeimos)
poreikius bei paslaugų
teik÷jo
technines
ir
finansines galimybes

Pagalba asmenims, kurie d÷l Pagal poreikį
nepakankamų pajamų negali ar
neturi savo namuose galimybių
skalbti patalynę, viršutinius ir
apatinius
drabužius.
Skalbimo
paslaugos gali būti teikiamos
socialinių paslaugų įstaigose bei
organizuojamos išduodant talonus į
skalbyklą.

Socialin÷s
paslaugos Pagal poreikį
organizuojamos
atsižvelgiant
į
gyventojų
poreikius:
krosnių
valymas,
malkų
supjovimas,
suskaldymas, sukrovimas, smulkus
būsto remontas ir pan. Tai gali būti
paslaugos iš pagalbos į namus
paslaugų komplekto: aplinkos prie
namo sutvarkymas, langų, kilimų,
kiliminių dangų, patiesalų, šviestuvų
išvalymas,
daržovių žiemai
nupirkimas, vaikų priežiūra dienos
metu, suaugusio priežiūra nakties
metu , laidojimo organizavimas ir
pan.

2. Specialiosios socialin÷s paslaugos.
Specialiosios socialin÷s paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai),
kurio geb÷jimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s
gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių
paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) geb÷jimus pasirūpinti savimi ir integruotis į
visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios
socialin÷s paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, kuriems
įvertintas nesavarankiškumo lygis (iš dalies nesavarankiškas ir visiškai nesavarankiškas).
Specialiosios socialin÷s paslaugos skirstomos į:
1) socialinę priežiūrą;
2) socialinę globą.

2.1. Socialin÷ priežiūra. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama
kompleksin÷ pagalba, kuriai nereikia nuolatin÷s specialistų priežiūros. Socialin÷ priežiūra
teikiama socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.

Socialin÷s priežiūros paslaugos yra šios:
2.1.1. Pagalba į namus. Tai paslaugos, kurios teikiamos asmens namuose ir
padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomen÷s gyvenime.
Atsižvelgiant į išvardytas paslaugų grupes, socialinių paslaugų poreikį ir asmens
nesavarankiškumą, sudaromi pagalbos į namus paslaugų komplektai. Komplektai sudaromi
atsižvelgiant į įvertinamą asmens nesavarankiškumo lygį ir būste esančius komunalinius
patogumus.

I komplektas - asmenims, kuriems įvertintas dalinis nesavarankiškumo lygis.
Dalinis nesavarankiškumo lygis gali būti įvertintas asmenims, kuriems nustatytas
vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
A grup÷ – asmenims, gyvenantiems būstuose su komunaliniais patogumais:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Informavimas /konsultavimas

1.1. Teikiama informacija apie Pagal poreikį
socialin÷s pagalbos suteikimą.
1.2.

Analizuojama

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

asmens

(šeimos) problemin÷ situacija ir Iki
problemos
ieškoma problemos sprendimo išsprendimo
būdų.
2.

Tarpininkavimas/atstovavimas

2.1. Mokesčių apmok÷jimas, Pagal poreikį
dokumentų ir kitų formalumų
sutvarkymas, užrašymas pas
specialistus, transporto ir ūkinių
(buitinių) darbų organizavimas.
2.2. Tarpininkavimas tarp asmens
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų
institucijų, specialistų, asmenų).

3.

Maitinimo organizavimas

Pagal poreikį

3.1. Maisto produktų ir kitų 3 kartai per savaitę
prekių
nupirkimas
bei
jų
pristatymas į namus.
3.2. Maisto gaminimas (pagalba
ruošiant maistą).
3 kartai per savaitę
3.3. Karšto maisto pristatymas į
namus.
5 kartai per savaitę
3.4. Indų suplovimas, darbo
vietos virtuv÷je sutvarkymas,
atliekų išnešimas.

3 kartai per savaitę

4.

Namų tvarkymas

Grindų plovimas, dulkių valymas, 2 kartai per m÷nesį
kilimų valymas dulkių siurbliu,
sanitarinių patalpų valymas.

5.

Skalbimas

5.1. Patalyn÷s, viršutinių ir 2 kartai per m÷nesį
apatinių drabužių skalbimas
rankomis ar skalbimo mašina.
5.2. Skalbinių
skalbyklą.

6.

Asmens higiena ir priežiūra

pristatymas

į
2 kartai per m÷nesį

6.1. Patalyn÷s keitimas, pagalba 2 kartai per m÷nesį
maudantis, prausiantis, rengiantis,
plaukų, nagų priežiūra.
6.2. Palyd÷jimas į pirtį, socialinių
paslaugų įstaigą.
2 kartai per m÷nesį

7.

Sveikatos priežiūros paslaugų Gydytojo iškvietimas, recepto pas Pagal poreikį
organizavimas
gydytoją išrašymas, užrašymas
pas gydytoją, vaistų nupirkimas

vaistin÷je.
8.

Bendravimas

Pokalbis,
korespondencijos 5 kartai per savaitę
tvarkymas, laikraščių, žurnalų,
knygų skaitymas ir kt.
Paslaugos teikiamos 10 val. per

savaitę

B grup÷– asmenims, gyvenantiems būstuose be komunalinių patogumų (su daliniais
patogumais):

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

1.

Informavimas /konsultavimas

1.1. Teikiama informacija apie Pagal poreikį
socialin÷s pagalbos suteikimą.
1.2.
Analizuojama
asmens
problemos
(šeimos) problemin÷ situacija ir Iki
ieškoma problemos sprendimo išsprendimo
būdų.

2.

Tarpininkavimas/atstovavimas

2.1. Mokesčių apmok÷jimas, Pagal poreikį
dokumentų ir kitų formalumų
sutvarkymas, užrašymas pas
specialistus, transporto ir ūkinių
(buitinių) darbų organizavimas.
2.2. Tarpininkavimas tarp asmens
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų
institucijų, specialistų, asmenų).

3.

Maitinimo organizavimas

Pagal poreikį

3.1. Maisto produktų ir kitų 3 kartai per savaitę
prekių
nupirkimas
bei
jų
pristatymas į namus.
3.2. Maisto gaminimas (pagalba
ruošiant maistą).
3 kartai per savaitę
3.3. Karšto maisto pristatymas į
namus.
5 kartai per savaitę
3.4. Indų plovimas, darbo vietos
virtuv÷je sutvarkymas, atliekų
išnešimas.

3 kartai per savaitę

4.

Namų tvarkymas

Grindų plovimas, dulkių valymas 2 kartai per m÷nesį
ir kilimų valymas dulkių siurbliu,
sanitarinių patalpų valymas.

5.

Skalbimas

5.1. Patalyn÷s, viršutinių ir 2 kartai per m÷nesį
apatinių drabužių skalbimas
rankomis ar skalbimo mašina.
5.2. Skalbinių
skalbyklą.

6.

Asmens higiena ir priežiūra

pristatymas

į
2 kartai per m÷nesį

6.1. Patalyn÷s keitimas, pagalba 2 kartai per m÷nesį
maudantis, prausiantis, rengiantis,
plaukų, nagų priežiūra.
6.2. Palyd÷jimas į pirtį, socialinių
paslaugų įstaigą.
2 kartai per m÷nesį

7.

Sveikatos priežiūros paslaugų Gydytojo iškvietimas, recepto pas Pagal poreikį
organizavimas
gydytoją išrašymas, užrašymas
pas gydytoją, vaistų nupirkimas
vaistin÷je.

8.

Bendravimas

Pokalbis,
korespondencijos 5 kartai per savaitę
tvarkymas, laikraščių, žurnalų,
knygų skaitymas ir kt.

9.

Malkų (anglies) atnešimas

Malkų (anglies) atnešimas būsto 3 kartai per savaitę
šildymui (šildymo sezono metu).

10.

Krosnies iškūrenimas

Būsto šildymas (šildymo sezono 3 kartai per savaitę
metu).

11.

Vandens atnešimas

Vandens
atnešimas
higienai,
skalbimui,
gaminti, indams plauti.

12.

Sniego valymas

Sniego valymas žiemos sezono Pagal poreikį
metu iki šulinio, malkin÷s,
tualeto.

asmens 3 kartai per savaitę
maistui

Paslaugos teikiamos 12 val. per
savaitę

II komplektas – asmenims, kuriems įvertintas visiško nesavarankiškumo lygis.
Visiškas nesavarankiškumo lygis gali būti įvertintas asmenims, kuriems nustatytas
didelių specialiųjų poreikių lygis.
A grup÷ – asmenims, gyvenantiems būstuose su komunaliniais patogumais:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Informavimas /konsultavimas

1.1. Teikiama informacija
socialin÷s pagalbos suteikimą.

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas
apie Pagal poreikį

1.2. Analizuojama asmens (šeimos)
problemos
problemin÷ situacija ir ieškoma Iki
išsprendimo
problemos sprendimo būdų.
2.

Tarpininkavimas/atstovavimas

2.1.
Mokesčių
apmok÷jimas, Pagal poreikį
dokumentų ir kitų formalumų
sutvarkymas,
užrašymas
pas
specialistus, transporto ir ūkinių
(buitinių) darbų organizavimas.
2.2. Tarpininkavimas tarp asmens
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų
institucijų, specialistų, asmenų).

3.

Maitinimo organizavimas

Pagal poreikį

3.1. Maisto produktų ir kitų prekių 3 kartai per savaitę
nupirkimas bei jų pristatymas į
namus.
3.2. Maisto gaminimas (pagalba
ruošiant maistą).
5 kartai per savaitę
3.3. Karšto maisto pristatymas į
namus.
5 kartai per savaitę
3.4. Indų suplovimas, darbo vietos
virtuv÷je
sutvarkymas,
atliekų
išnešimas.

5 kartai per savaitę

4.

Namų tvarkymas

Grindų plovimas, dulkių valymas ir 4 kartai per m÷nesį
kilimų valymas dulkių siurbliu,
sanitarinių patalpų valymas.

5.

Skalbimas

5.1. Patalyn÷s, viršutinių ir apatinių 4 kartai per m÷nesį
drabužių skalbimas rankomis ar
skalbimo mašina.
5.2.
Skalbinių
skalbyklą.

6.

Asmens higiena ir priežiūra

pristatymas

į
4 kartai per m÷nesį

Patalyn÷s
keitimas,
pagalba 5 kartai per savaitę
maudantis, prausiantis, rengiantis,
plaukų, nagų priežiūra, sauskelnių

keitimas.
7.

Sveikatos priežiūros paslaugų Gydytojo iškvietimas, recepto pas Pagal poreikį
organizavimas
gydytoją išrašymas, užrašymas pas
vaistų
nupirkimas
gydytoją,
vaistin÷je.

8.

Lyd÷jimas

Lyd÷jimas į įvairias įstaigas, Pagal poreikį
renginius,
kurie
organizuojami
socialinių paslaugų įstaigoje.

9.

Bendravimas

Pokalbis,
korespondencijos 5 kartai per savaitę
tvarkymas,
laikraščių,
žurnalų,
knygų skaitymas ir kt.
Paslaugos teikiamos 15 val. per savaitę

B grup÷ – asmenims, gyvenantiems būstuose be komunalinių patogumų (su daliniais
patogumais):

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

1.

Informavimas /konsultavimas

1.1. Teikiama informacija apie Pagal poreikį
socialin÷s pagalbos suteikimą.
1.2. Analizuojama asmens
problemos
(šeimos) problemin÷ situacija ir Iki
ieškoma problemos sprendimo išsprendimo
būdų.

2.

Tarpininkavimas/atstovavimas

2.1. Mokesčių apmok÷jimas, Pagal poreikį
dokumentų ir kitų formalumų
sutvarkymas, užrašymas pas
specialistus,
transporto
ir
ūkinių
(buitinių)
darbų
organizavimas.
2.2. Tarpininkavimas tarp
asmens (šeimos) ir jo aplinkos
Pagal poreikį
(kitų institucijų, specialistų,
asmenų).

3.

Maitinimo organizavimas

3.1. Maisto produktų ir kitų 3 kartai per savaitę
prekių nupirkimas bei jų
pristatymas į namus.
3.2.

Maisto

gaminimas

(pagalba ruošiant maistą).
3.3. Karšto maisto pristatymas 5 kartai per savaitę
į namus.
3.4. Indų suplovimas, darbo
vietos virtuv÷je sutvarkymas, 5 kartai per savaitę
atliekų išnešimas.
5 kartai per savaitę
4.

Namų tvarkymas

Grindų
plovimas,
dulkių 4 kartai per m÷nesį
valymas ir kilimų valymas
dulkių siurbliu, sanitarinių
patalpų valymas.

5.

Skalbimas

5.1. Patalyn÷s, viršutinių ir 4 kartai per m÷nesį
apatinių drabužių skalbimas
rankomis ar skalbykle.
5.2. Skalbinių pristatymas į
skalbyklą.
4 kartai per m÷nesį

6.

Asmens higiena ir priežiūra

Patalyn÷s keitimas, pagalba 5 kartai per savaitę
maudantis,
prausiantis,
rengiantis,
plaukų,
nagų
priežiūra, sauskelnių keitimas.

7.

Sveikatos priežiūros paslaugų Gydytojo iškvietimas, recepto Pagal poreikį
organizavimas
pas
gydytoją
išrašymas,
užrašymas pas gydytoją, vaistų
nupirkimas vaistin÷je.

8.

Lyd÷jimas

Lyd÷jimas į įvairias įstaigas, Pagal poreikį
renginius, kurie organizuojami
socialinių paslaugų įstaigoje

9.

Bendravimas

Pokalbis,
korespondencijos 5 kartai per savaitę
tvarkymas, laikraščių, žurnalų,
knygų skaitymas ir kt.

10.

Malkų (anglies) atnešimas

Malkų (anglies)
būsto
šildymui
sezono metu).

atnešimas 5 kartai per savaitę
(šildymo

11.

Krosnies iškūrenimas

Būsto
šildymas
sezono metu).

(šildymo 5 kartai per savaitę

12.

Vandens atnešimas

Vandens
higienai,

atnešimas
skalbimui,

asmens 5 kartai per savaitę
maistui

gaminti, indams plauti.
13.

Sniego valymas

Sniego valymas žiemos sezono Pagal poreikį
metu iki šulinio, malkin÷s,
tualeto.
Paslaugos teikiamos 20 val. per savaitę

2.1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
Tai paslaugos, kurios teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir
atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime
reikalingas funkcijas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinių
paslaugų įstaigose ir asmens namuose.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir Informavimas,
konsultavimas, Pagal poreikį
palaikymas
tarpininkavimas ir atstovavimas,
maitinimo organizavimas (suteikiant
nemokamą maitinimą valgyklose ar
kitose maitinimo vietose, išduodant
maisto talonus ar maisto produktų
rinkinius, organizuojant maitinimą
socialinių
paslaugų
įstaigose),
kasdieninio
gyvenimo
įgūdžių
ugdymas ir palaikymas (namų
ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant parduotuv÷se ir mokant
mokesčius, planuojant ir atliekant
namų ruošos darbus, prižiūrint
vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių
įgūdžių
ugdymas
(siuvimas,
mezgimas, audimas, adymas, dail÷s
ir keramikos dirbiniai, floristika,
savarankiškas patalpų ir aplinkos
tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos,
reikalingos
asmens
(šeimos)
savarankiškumui palaikyti.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sud÷tis kiekvienam asmeniui gali būti
skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susid÷ti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų, išskyrus
informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, kurios teikiamos
nemokamai.

2.1.3. Laikinas apnakvindinimas. Tai nakvyn÷s ir kitų paslaugų (asmens higienos,
buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar d÷l šeimoje iškilusių problemų, d÷l kurių iškyla
gr÷sm÷ asmens sveikatai ar gyvybei. Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos socialinių
paslaugų įstaigose.
Laikino apnakvindinimo paslaugos:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Laikinas apnakvindinimas

Informavimas, tarpininkavimas ir Ne ilgiau kaip 3
atstovavimas, nakvyn÷s suteikimas, m÷nesiai
minimalios asmenin÷s higienos
paslaugos
(patalyn÷,
dušas),
minimalios
buitin÷s
paslaugos
(virtuv÷l÷,
skalbimas
skalbimo
mašina, lyginimas).

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

2.1.4. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose. Tai namų aplinkos sąlygų ir
reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatin÷s, intensyvios
priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Asmuo (šeima) apgyvendinamas savarankiško gyvenimo namuose.
Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos yra šios:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

1.

Neterminuota
Apgyvendinimas savarankiško Informavimas, konsultavimas,
gyvenimo namuose
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
kasdieninio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas (namų ruošoje, tvarkant
pinigų
apskaitą,
apsiperkant
parduotuv÷se ir mokant mokesčius,
planuojant ir atliekant namų ruošos
darbus,
prižiūrint
vaikus,

bendraujant ir pan.), kitos paslaugos
pagal poreikį ir asmens finansines
galimybes.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi
maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka). Jeigu būtina pagalba, ją suteikia socialinis
darbuotojas arba socialinio darbuotojo pad÷j÷jas. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo
namuose paslaugų sud÷tis kiekvienam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo
(šeimos) poreikius.
2.1.5. Intensyvi krizių įveikimo pagalba. Tai pagalbos suteikimas asmeniui,
atsidūrusiam krizin÷je situacijoje. Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama socialinių paslaugų
įstaigose.
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos yra šios:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.

Intensyvi
pagalba

krizių

Paslaugos apibūdinimas

įveikimo Informavimas, konsultavimas,

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas
Pagal poreikį

tarpininkavimas ir atstovavimas,
bendravimas, psichologin÷ pagalba,
kitos paslaugos pagal asmens
(šeimos) poreikį.

2.1.6. Pagalbos pinigai.
Pagalbos pinigai yra pinigin÷ išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam pagalbą į
namus yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma.
Pagalbos pinigų tikslas – kuo ilgiau išlaikyti asmenį namuose, šeimoje, bendruomen÷je.
Pagalbos pinigai skiriami asmeniui (šeimai), gyvenančiam miesto, miestelio pakraštyje,
atokioje kaimo vietov÷je, susimok÷ti už pagalbos į namus paslaugas, kurias asmeniui (šeimai)
gali suteikti kiti asmenys.

2.2. Socialinė globa.
Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose ar asmens namuose.
Socialinės globos paslaugos yra šios:

2.2.1. Dienos socialin÷ globa. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu socialin÷s
globos įstaigoje ar asmens namuose.

Dienos socialin÷s globos paslaugos yra šios:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Dienos socialin÷ globa

Informavimas, konsultavimas,

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

●
Socialinių
paslaugų įstaigoje
tarpininkavimas ir atstovavimas, nuo 3 iki 8 val. per
bendravimas,
laisvalaikio dieną, 5 kartai per
organizavimas,
ugdymo savaitę.
organizavimas (vaikams su negalia
ir suaugusiems su negalia iki 21 m.),
maitinimo
organizavimas
(kai
paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. ● Asmens namuose
per dieną), asmenin÷s higienos nuo 3 iki 8 val. per
paslaugų organizavimas (skalbimo dieną, 5 kartai per
paslaugos, sauskelnių keitimas ir savaitę, ypatingai
pan.), psichologin÷ pagalba, pagalba sunkios situacijos
rengiantis, maitinantis, prausiantis ir atvejais – 7 kartai
kt.), kasdieninio gyvenimo įgūdžių per savaitę.
ugdymas ir palaikymas (tvarkant
pinigų apskaitą, apsiperkant ir
mokant mokesčius, planuojant ir
atliekant namų ruošos darbus,
bendraujant ir pan.), darbinių
įgūdžių
ugdymas
(siuvimas,
mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai
ir keramika, patalpų, aplinkos
tvarkymas ir pan.), sveikatos
priežiūros paslaugų organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos pagal
asmens nesavarankiškumo lygį.

2.2.2. Trumpalaik÷ socialin÷ globa. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trumpalaik÷ socialin÷ globa
teikiama socialin÷s globos įstaigose šeimos nariams, glob÷jams, rūpintojams laikinai kai jie d÷l
tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruot÷s, atostogų, mokymosi ir kt.) negali prižiūr÷ti asmenų,
kuriems reikalinga nuolatin÷ priežiūra. Trumpalaik÷ socialin÷ globa teikiama socialin÷s globos
įstaigose ir asmens namuose.
Trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos yra šios:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Trumpalaik÷ socialin÷ globa

Informavimas, konsultavimas,

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

Vaikams,
laikinai
likusiems be t÷vų
tarpininkavimas ir atstovavimas, globos,
kuriems
apgyvendinimas,
psichologin÷ nustatyta laikinoji
pagalba, kasdieninio gyvenimo globa:
įgūdžių ugdymas ir palaikymas
apskaitą, ●
iki
vaikui
(tvarkant
pinigų
apsiperkant ir mokant mokesčius, pasibaigs laikinoji
planuojant ir atliekant namų ruošos globa, bet ne ilgau
darbus, bendraujant ir pan.), darbinių nei 12 m÷n.
įgūdžių
ugdymas
(siuvimas,
mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai
ir keramika, patalpų, aplinkos Socialin÷s
rizikos
tvarkymas ir pan.), laisvalaikio vaikams:
organizavimas, asmenin÷s higienos
paslaugų organizavimas (skalbimo ● iki vaikas bus
paslaugų,
patalyn÷s
keitimas, grąžintas į šeimą,
pagalba maudantis, prausiantis, bet ne ilgiau nei 6
rengiantis, plaukų, nagų priežiūra, m÷n.
sauskelnių keitimas ir pan.),
maitinimo organizavimas, ugdymo
organizavimas (vaikams su negalia Vaikams su negalia:
iki 21 m.), sveikatos priežiūros
paslaugų
organizavimas,
kitos ● 12 val. per parą,
paslaugos, reikalingos pagal asmens iki 1 m÷n.
nesavarankiškumo lygį
Suaugusiesiems su
negalia ir senyvo
amžiaus asmenims:
● 12 val. per parą,
iki 1 m÷n.

Socialin÷s
rizikos
suaugusiems
asmenims:
● iki 6 m÷n.

2.2.3. Ilgalaik÷ socialin÷ globa. Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai
nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros reikalaujanti
pagalba. Ilgalaik÷ socialin÷ globa teikiama socialin÷s globos įstaigose be t÷vų globos likusiems
vaikams, kuriems nustatyta nuolatin÷ globa, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims.
Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos yra šios:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

1.

Ilgalaik÷ socialin÷ globa

Be t÷vų globos
likusiems vaikams,
tarpininkavimas ir atstovavimas, kuriems
nustatyta
apgyvendinimas,
kasdieninio nuolatin÷ globa:
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas
(tvarkant
pinigų ●
iki
vaikui
apskaitą, apsiperkant ir mokant pasibaigs nuolatin÷
mokesčius, planuojant ir atliekant globa.
namų ruošos darbus, bendraujant ir
pan.), darbinių įgūdžių ugdymas
(siuvimas, mezgimas, audimas, Vaikams su negalia:
dail÷s dirbiniai ir keramika,
patalpų, aplinkos tvarkymas ir ● iki vaikui sukaks
pan.), laisvalaikio organizavimas, 21 m., jaunuoliui –
asmenin÷s
higienos
paslaugų 29m.
organizavimas (skalbimo paslaugų,
patalyn÷s
keitimas,
pagalba
maudantis, prausiantis, rengiantis, Suaugusiesiems su
plaukų, nagų priežiūra, sauskelnių negalia ir senyvo
keitimas ir pan.), maitinimas, amžiaus asmenims:
ugdymo organizavimas (vaikams
su negalia iki 21 m.), sveikatos ● daugiau nei 1
priežiūros paslaugų ir slaugos m÷n. per pusę metų;
organizavimas, kitos paslaugos,
● neterminuotai.
reikalingos
pagal
asmens
nesavarankiškumo lygį.
Informavimas, konsultavimas,

Paslaugos teikimo
trukm÷/dažnumas

