PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETŲ SKAIČIAUS, DIENOS MAITINIMO ĮKAINIO, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ SĄRAŠO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE PATVIRTINIMO
2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-342
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003
m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-72 ,,Dėl Reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų
įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Panevėžio
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Savivaldybės socialinės paskirties biudžetinėje įstaigoje – Jaunuolių dienos
centre:
1.1. didžiausią vietų skaičių – 50vietų;
1.2. dienos maitinimo įkainį vienam paslaugų gavėjui – 1,74 Eur, patiekalų gamybos
išlaidoms (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo paslaugų
teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos
ir kt.) skiriama 50 proc. maisto produktams įsigyti skirtų lėšų.
2. Patvirtinti Jaunuolių dienos centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašą (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Paslaugos pavadinimas, charakteristika

Paslaugos apibūdinimas

Dienos socialinė globa
Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui
teikiama
kompleksinė,
nuolatinės
specialistų
priežiūros
reikalaujanti
pagalba dienos metu.

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas
ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio
organizavimas,
ugdymo
organizavimas,
maitinimo organizavimas (kai paslauga
teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), pagalba
rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.
pobūdžio pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų
apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,
planuojant ir atliekant namų ruošos darbus,
bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių (siuvimo,
mezgimo, audimo, dailės, keramikos dirbinių
kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos
tvarkymo ir pan.) ugdymas, kitos paslaugos,
reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo
lygį.
Atvežimas į įstaigą ir parvežimas į namus.

Transporto organizavimas
Paslauga teikiama pagal poreikį
asmenims, kurie dėl negalios,
socializacijos ar judėjimo problemų
negali naudotis visuomeniniu
transportu.
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