Elektroninio dokumento nuorašas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-342
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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. Pakeisti Jaunuolių dienos centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašą, patvirtintą
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-342 „Dėl vietų
skaičiaus, dienos maitinimo įkainio, teikiamų socialinių paslaugų sąrašo Jaunuolių dienos centre
patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Panevėžio
miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 20, 35200
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka,
Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Paslaugos pavadinimas

1.

Dienos socialinė globa

2.

Laikino atokvėpio paslauga

Paslaugos apibūdinimas
Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, tai
visuma paslaugų, kuriomis suaugusiam asmeniui,
turinčiam negalią, institucijoje dienos metu teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba.
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose,
teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams –
suaugusiems asmenims, turintiems negalią. Paslaugos
teikiamos siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie
namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar)
slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos
gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino
atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą
(rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikti jiems galimybę
kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo
nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar)
globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino
atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.
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