
                        Atmintinė klientams,                                         
norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose.  

Kas yra dienos socialinė globa asmens namuose? 

 Tai kompleksinė pagalba sunkią negalią turintiems asmenims, reikalaujantiems 

nuolatinės socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, sveikatos priežiūros 

(slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, masažuotojų) specialistų priežiūros, namuose.   

Kam skiriamos šios paslaugos? 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), 

gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Anykščių rajone.    

 Vaikams su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis;  

 Suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės  slaugos poreikis;  

 Senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.    

Kokia yra dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis? 

 Informavimas ir konsultavimas apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti 

paslaugas, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti iškilusias socialines, sveikatos problemas, 

teikimas;  

 Tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus 

(mokant mokesčius už komunalinius ir kt. mokesčius, užrašant pas specialistus, palaikant 

santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto 

ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.)  

 Bendravimo ir laisvalaikio organizavimas teikiamas atsižvelgiant į galimybes ir asmens 

sveikatos būklę: laikraščių, žurnalų, knygų skaitymas, bendravimas su asmeniu jam 

aktualiomis temomis;  

 Transporto paslaugos organizavimas vykstant į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;  

 Maitinimo organizavimas (maisto ir kitų kasdieninio naudojimo prekių nupirkimas, 

pristatymas į namus, šilto maisto ruošimas, pašildymas, pagalba valgant);  

 Asmens higienos paslaugų organizavimas (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, 

nusirengiant, skalbimas, lyginimas);  

 Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (planuojant ir atliekant namų 

ruošos darbus, gyvenamosios dalies šildymo organizavimas, pagalba judant naudojantis 

techninės pagalbos priemonėmis)  

 Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (šeimos gydytojo, slaugytojo iškvietimas į 

namus, recepto pas gydytojus išrašymo, vaistų ir kitų medicininių priemonių nupirkimas). 

Asmeniui pageidaujant yra galimybė gauti slaugos paslaugas asmens namuose.  

 Kitos paslaugos, kurios reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį. 



Kur kreiptis dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo? 

Asmuo (rūpintojas, įgaliotas asmuo, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę 

priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) negali to padaryti pats) 

pageidaujantis, kad jam būtų skirta  dienos socialinės globos asmens namuose paslauga, turi  

kreipiasi į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

socialinio darbo organizatorių  pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką 

gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus: 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą 

laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams); 

 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų 

gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose); 

 specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;  

 neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;  

 bendrosios praktikos gytojo  išrašą (forma Nr.027/a) 

 pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Socialinės paramos skyrius neturi savo 

duomenų bazėse; 

 tesimo sprendimų dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo kopijas (jei dėl paslaugų 

kreipiasi neveiksnaus asmens globėjas).  

Kitos paslaugų teikimo sąlygos: 

 Anykščių rajono socialinių paslaugų centras gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą 

dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo su asmeniu  (vienu iš 

suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju) pasirašo paslaugų teikimo sutartį.  

 Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas 

vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 

1- TS-445.  

Išsamesnė informacija apie dienos socialinės globos asmens paslaugas teikiama:  

Anykščių rajono socialinių paslaugų centre, adresu Šaltupio g. 11, Anykščiai,  

tel. 8 (381) 52079, 8 (679) 72108, el. p. ljaseviciene@socialinespaslaugos.lt.,  

Visą informaciją rasite adresu: www.socialinespaslaugos.lt    
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