
 

1. Per 2020 metus dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos kreipėsi 89 asmenys. Kaip 

matosi iš 1 diagramos, daugiau nei pusę asmenų gyvenatys Anykščių mieste – 47, kiti – 32 asmenys, 

gyvenantys Anykščių r. sav. 

1.1. diagrama 

 

Paslauga daugiausia naudojais neįgalūs asmenys – 50, mažiausiai  – 2 socialinės rizikos 

asmenys. 37 – senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi galimybės pasirūpinti asmeninė higiena 

namuose. 

1.2. diagrama 

 

 

Trečioje diagramoje pavaizduota kiek asmenų buvo skirta nemokami talonai – 31, 50% - 44, ir 14 už 

paslaugą mokėti 50% 
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1.3. diagrama. 

 

2. Arūpinimas techninės pagalbos priemonėmis per 2020  metus. 

           Per 2020 metus dėl techninės pagalbos priemonių buvo gauti 182 prašymai  (232 pozicijų). 

Aprūpinta 167 asmenys išduodant 231 priemonę, pasirašytą 223 dvišalės sutartys ir 111 – grąžinimo 

aktų. Iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, techninės pagalbos priemonių buvo gauta 48 vnt. 

2.1. diagrama 

 

3. Per 2020 metus dėl transporto organizavimo palsaugos kreipėsi 101 asmuo. Iš jų: 35 – socialinės 

rizikos šeimos, 37 – pagalboa į namus paslaugų gavėjai ir 27 asmenys su negalią ar atsidūrę krizinėje 

situacijoje. 
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3.1.diagrama. 

 

Antroje diagramoje pavaizduota vykimo tikslas. Mažiausiai vyko reabilitacijos gydymui ir į 

neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą – po 3 kartus, daugiausiai į Respublikines gydymo įstaigas 

-71 kartą. Į Anykščių rajono  gydymo įstaigas – 23, ir tik vieną kartą stacionarias globos ir slaugos 

įstaigą 

3.2. digrama 

 

Anykščių miesto gyventojai 9 kartais naudojos transporto organizavimo paslauga,nei seniūnijose 

gyvenatys asmenys – 46. 

3.3. diagrama 
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