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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-342
„DĖL VIETŲ SKAIČIAUS, DIENOS MAITINIMO ĮKAINIO, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ SĄRAŠO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. kovo 18 d. Nr. 1-71
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.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas
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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-342
(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 1-71
redakcija)
JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas,
charakteristika
Dienos socialinė globa
Visuma paslaugų, kuriomis
suaugusiam, turinčiam
negalią asmeniui
institucijoje dienos metu
teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti
pagalba.

2.

Laikino atokvėpio
paslauga
Dienos socialinės globos
paslaugos asmens namuose
suaugusiems asmenims,
turintiems negalią, kuriuos
namuose augina, prižiūri ir
(ar) globoja (rūpina) kartu
gyvenantys šeimos nariai,
artimieji, laikinai dėl tam
tikrų priežasčių negalintys
jais pasirūpinti.

Paslaugos apibūdinimas
Paslaugos
sudėtis:
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio
organizavimas, ugdymo organizavimas (suaugusiesiems,
turintiems negalią, iki 21 m.), maitinimo organizavimas
(kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo
paslaugų ir pan.), psichologinė-psichoterapinė pagalba,
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio
pobūdžio pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas
ir (ar atkūrimas), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir
mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos
darbus, ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas,
mezgimas,
audimas, dailės
dirbiniai,
keramika,
savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto
organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal
jo savarankiškumo lygį.
Teikimo trukmė, dažnis: nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų
per savaitę institucijoje.
Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais laikomi
suaugusio asmens, turinčio negalią, šeimos nariai (tėvai
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai,
asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai
gyvena neįregistravęs santuokos ir kt.) ir globėjai
(rūpintojai), kurie gyvena kartu su suaugusiu asmeniu,
turinčiu negalią, ir namuose jį augina, prižiūri ir (ar)
globoja (rūpina) (toliau – Tikslinės grupės artimieji).
Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas
Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir
visuomeninį gyvenimą su suaugusio asmens, turinčio
negalią, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems
galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti
šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės
suaugusio asmens, turinčio negalią, priežiūros ir (arba)
globos (rūpybos).
Teikimo trukmė, dažnis: laikino atokvėpio paslauga,
organizuojant dienos socialinę globą asmens namuose,
teikiama nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose,
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paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę.
Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos
socialinę globą, teikimo trukmė – iki 288 valandų per
metus.
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