SOCIALINĖS PASLAUGOS
Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus,
neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam
gebėjimus ar galimybę savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime.
Socialinių paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, socialinę riziką
patiriantys vaikai, senyvo amžiaus asmenys, suaugę su negalia asmenys, suaugę, socialinę riziką
patiriantys asmenys, asmenys su sunkia negalia, jų šeimos, šeimos, patiriančios socialinę riziką.
Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir
galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti
kelią šeimoms, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam
saugumui užtikrinti.

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje teikiamos šios socialinės paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos:
1. Specialiojo transporto paslaugos organizavimas. Specialiojo transporto paslauga teikiama pagal
poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl
nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Paslauga teikiama:
 vaikams su negalia ir juos lydintiems asmenims (motina, tėvas, globėjas / rūpintojas);
 asmenims, turintiems nuo 0 iki 25 proc. darbingumo lygį ir kuriems nustatytas didelių
specialiųjų poreikių lygis, bei lydintiems asmenims;
 asmenims, turintiems nuo 30 iki 55 proc. darbingumo lygį, ir kuriems nustatytas
vidutinių specialiųjų poreikių lygis bei lydintiems asmenims;
 asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos)
poreikis, bei lydintiems asmenims;
 mažas pajamas gaunantiems asmenims, kai pajamos (vienam šeimos nariui per mėnesį)
yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį bei šeimoms, turinčioms socialinių
problemų;
 asmenims, kuriems skirtos pagalbos į namus paslaugos vykti į gydymo ir kitas įstaigas
dokumentų tvarkymui;
 NVO.
2. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir
galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio
amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.
Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką,
staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę, būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba
specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.
Veikiant asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesams, prašymą gali pateikti ir kiti
suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių),
globėjas / rūpintojas negali to padaryti.

!

Detalesnė informacija teikiama ir prašymai dėl paslaugų gavimo priimami Šiaulių rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centre, J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnų mieste, tel. (8 41) 59
66 84, el. p. lina.siuksteriene@siauliuraj.lt
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Specialiosios socialinės paslaugos:
1. Pagalbos į namus paslaugos Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų,
teikimas.
Tai
kompleksinė, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai
nuolatinės specialistų priežiūros rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
nereikalaujanti pagalba asmens visuomenės gyvenime yra nepakankami. Šių paslaugų tikslas
(šeimos) namuose, tvarkantis – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir
buityje bei dalyvaujant visuomenės integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius
gyvenime. Pagalbos į namus poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Jos teikiamos
paslaugos gavėjai: senyvo amžiaus socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.
asmenys ir jų šeimos; suaugę Socialinė priežiūra – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui
asmenys su negalia ir jų šeimos; (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų
suaugę asmenys su negalia priežiūros nereikalaujanti pagalba. Šios paslaugos teikiamos
(šeimos), senyvo amžiaus asmenys socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Jų
dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo
(šeimos), turintys vaikų (artimųjų), individualaus asmens (šeimos) poreikio tai paslaugai.
kurie negali suteikti šios pagalbos
(gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau nei 40 km nuo asmens (šeimos)
gyvenamosios vietos).

!

Detalesnė informacija teikiama ir prašymai dėl paslaugų gavimo priimami Šiaulių rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centre, J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnų mieste, tel. (8 41) 59
66 84, el. p. lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų
suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės intensyvios priežiūros, sudarant sąlygas
savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.
Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už
komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios
priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis
konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.
APGYVENDINIMO PASLAUGAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE RAJONE TEIKIA:

Įstaigos pavadinimas

Adresas, kontaktai
vadovas

Vietų skaičius

VšĮ ,,Senolių namai“

Bridų g. 43, Bridų k.
direktorė R. Motiejūnė
tel. (8 41) 37 16 45
el. p. senoliunamai@gmail.com
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UAB ,,Kitada“ Varputėnų
savarankiško gyvenimo namai

Pagrindinė g. 29, Varputėnų k.
direktorė L. Žalienė
mob. 86 72 928 00
el. p. uabkitada@gmail.com
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3. Apgyvendinimas nakvynės namuose ar krizių centre – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas
asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių
negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti
integruotis į visuomenę. Apgyvendinimo paslaugą krizių centre savivaldybė perka kitose
savivaldybėse.

!

Asmuo dėl minimų paslaugų kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
specialistą socialiniam darbui pagal gyvenamąją vietą ir pateikia prašymą su dokumentais.

4. Pagalba globėjams / rūpintojams ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems ar įvaikinusiems
asmenims bei siekiantiems jais rūpintis, kuriems nustatytas pagalbos globėjams / rūpintojams ir
įvaikintojams paslaugos poreikis.
Pagalba globėjams / rūpintojams ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų
organizavimo paslaugos teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus /
rūpinamus ir įvaikintus vaikus.

!

Informaciją šiuo klausimu teikia Kuršėnų vaikų globos namų Globos centro GIMK atestuoti
socialiniai darbuotojai, adresu: Pramonės g. 2, Kuršėnai, tel. (8 41) 50 83 00.

5. Pagalba šeimai:
Atvejo vadybininkas – koordinuoja, organizuoja bei teikia pagal įstatymą kompleksinę
pagalbą vaikui ir jo atstovams, siekdamas jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių
sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas
savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.
ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS RAJONE VYKDO IR VEIKLĄ KOORDINUOJA:

Įstaigos
pavadinimas

Šiaulių rajono
savivaldybės
socialinių
paslaugų
centras

Adresas

J. Basanavičiaus g. 7,
Kuršėnai

Atvejo vadybininko pavardė, paslaugos teikimo
teritorija
Edita Zdanienė,
el. p. edita.zdaniene@siauliuraj.lt (Šiaulių
kaimiškoji seniūnija, Šakynos, Meškuičių ir Kairų
seniūnijos)
Kristina Skėrienė,
el. p. kristina.skeriene@siauliuraj.lt (Ginkūnų,
Gruzdžių, Kužių seniūnijos)
Danutė Brazienė,
el. p. danute.braziene@siauliuraj.lt. (Kuršėnų
miesto seniūnija)
Sonata Daukintienė,
el. p. sonata.daukintiene@siauliuraj.lt.
(Bubių, Kužių, Raudėnų ir Kuršėnų kaimiškoji
seniūnijos)

Vaikų dienos centrai suteikia dienos socialinės priežiūros, ugdymo ir užimtumo paslaugas
vaikui, gina jo teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Centrų teikiamų paslaugų ir
vykdomų veiklų tikslinės grupės yra vaikai iš socialinę riziką patiriančių ir / ar socialiai remtinų
šeimų. Esant galimybei, centrai teikia paslaugas ir kitiems vaikams. Šiuo metu rajone veika 8 vaikų
dienos centrai.
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VAIKŲ DIENOS CENTRAI RAJONE

Įstaigos
pavadinimas

Adresas

Vadovas
asmuo

ir

kontaktinis

VšĮ ,,Eterna
vita“ vaikų
dienos centras

Daugėlių g. 83,
Kuršėnai

VšĮ ,,Drauge
linksmiau“
vaikų dienos
centrai

Šiaulių g. 3,
Gruzdžiai

Diana Tamašauskienė
mob. 8 616 09 906
el. p. dordiana@gmail.com

VšĮ ,,Drauge
linksmiau“
vaikų dienos
centras

Tryškių g. 4,
Raudėnai

Diana Tamašauskienė
mob. 8 616 09 906
el. p. dordiana@gmail.com

Lietuvos
Raudonojo
kryžiaus
Šiaulių rajono
skyriaus
vaikų dienos
centras

Gedimino g. 18,
Kuršėnai

Virginija Kaupienė
mob. 8 611 45 990
el. p. kursenurk@gmail.com

Tarptautinės
žmogaus
gerovės
asociacijos
vaikų dienos
centrai:

Šilelio g. 10,
Kairiai
Stoties g. 16,
Meškuičiai

Asociacijos
,,Lietuvos
Žeimių g. 7,
Krikščioniškas
Ginkūnai
fondas“ vaikų
dienos centras
Aukštelkės
neformaliojo
ugdymo
akademija

Paparčių g. 2,
Aukštelkės k.

Jūratė Tuominienė
mob. 8 616 05 905
el. p. info@eternavita.lt

TŽGA prezidentas
Vladimiras Karpovas
(kontaktinis asmuo –
Vytautas Dilinskis
mob. 8 655 63 326
el. p. dil_vytautas@yahoo.com)
LKF vaikų dienos centro
vadovas Valdas Vaitkevičius
(kontaktinis asmuo –
Solveiga Čužauskienė
tel. (8 41) 58 91 24
el. p.
solveigasuz@gmail.com
Stasys Gabrielaitis
mob. 8 652 57 401
el. p.
stasys.gabr@gmaol.com

Teikiamos paslaugos
Organizuoja dienos veiklą –
ugdo vaikų kūrybiškumą,
pilietiškumą,
sveikos
gyvensenos įgūdžius
ir kt.
Vaikų
užimtumas,
popamokinę veikla, darbinių
ir
socialinių
įgūdžių
ugdymas, bendravimo ir
komandinio darbo ugdymas,
kultūrinių
renginių
organizavimas.
Vaikų
užimtumas,
popamokinę veikla, darbinių
ir
socialinių
įgūdžių
ugdymas, bendravimo ir
komandinio darbo ugdymas,
kultūrinių
renginių
organizavimas.
Pirminė
psichologinė
pagalba, vaikų užimtumas,
pagalba ruošiant pamokas,
socialinių ir darbinių įgūdžių
ugdymas, vaikų ir tėvų
tarpusavio ryšių stiprinimas,
kultūrinis švietimas ir kt.
Vaikų gerovės kėlimas,
siekiant
integruoti
į
visuomenę, mažinti socialinę
atskirtį, vykdo užimtumo,
socialinių įgūdžių ugdymą,
sociokultūrinę ir kt. veiklas.
Įgūdžių formavimas, savęs
kaip asmenybės suvokimo
procesas,
pilietiškumo
ugdymas, darbinių įgūdžių
mokymas ir tobulinimas.
Vaikų gerovės kėlimas,
siekiant
integruoti
į
visuomenę, mažinti socialinę
atskirtį, vykdo užimtumo,
socialinių įgūdžių ugdymą,
sociokultūrinę ir kt. veiklas.
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6. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje ar asmens namuose.
Šios paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo asmens, jo poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.
Socialinės globos rūšys:
 dienos socialinė globa;
 trumpalaikė socialinė globa;
 ilgalaikė socialinė globa.
Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje ar namuose.
Paslauga skirta asmenims su proto ir kompleksine negalia, kuriems nustatytas visiškas ar
dalinis nesavarankiškumas, sunki negalia.
Mokėjimas už dienos socialinę globą nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

!

Šiaulių rajone dienos socialinės globos paslaugas institucijoje teikia VšĮ ,,Dienos centras
sutrikusio intelekto asmenims“, Durpynų g. 10, Kuršėnai, tel. (8 41) 58 07 78, el. p.
dienoscentraskursenai@gmail.com. Direktorė Virginija Norvaišienė.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar
dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos,
komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negalintiems laikinai prižiūrėti asmenų (senyvo,
darbingo amžiaus su negalia), kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti
teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės
globos).
Ilgalaikė socialinė globa – visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai
nesavarankiškam asmeniui, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti
pagalba. Ilgalaikei socialinei globai institucijoje siunčiami senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys
su negalia, kuriems socialinių paslaugų negalima teikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios
ir (ar) neturintiems artimųjų, kurie pagal teisės aktus privalo prižiūrėti arba turintys artimuosius, kurie
dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.
Asmens mokėjimo dydis už trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą nustatomas
individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo dydis už ilgalaikę, trumpalaikę
socialinę globą suaugusiam asmeniui per mėnesį yra 80 proc. asmens pajamų. Kai asmuo gauna
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma
(100 proc.) skiriama mokėjimui už trumpalaikę, ilgalaikę globą. Skirtumas tarp socialinės
globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas dengiamas iš Savivaldybės biudžeto
arba valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

!

Informaciją apie socialinės globos (dienos socialinė globa, trumpalaikė / ilgalaikė socialinė
globa) paslaugų gavimą teikia seniūnijų specialistai socialiniam darbui (priima dokumentus),
bei Socialinės paramos skyrius, V. Montvilos g. 4, Šiauliai, tel. (8 41) 59 66 91, el. p.
socparam@siauliuraj.lt

6
INFORMACIJA APIE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮSTAIGAS RAJONE
Įstaigos pavadinimas

Adresas, kontaktai
J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai
direktorė Renata Noreikaitė
VšĮ Kuršėnų ligoninės
tel. (8 41) 58 14 51;
socialinės globos
mob. 8 613 58 3 72,
padalinys
el. p. renata.noreikaite@kursenaimedicina.lt
VšĮ Šiaulių rajono
Rupeikių g. 27, Meškuičiai
pirminės sveikatos
direktorė Vilma Plaušinaitienė
priežiūros centro
tel. (8 41) 58 29 54;
Socialinės globos
mob. 8 675 65 880
padalinys Meškuičiuose el. p. info@siauliurpspc.lt
VšĮ ,,Senolių namai“

Aukštelkės socialinės
globos namai

Kuršėnų vaikų globos
namai

Šiaulių rajono
savivaldybės socialinių
paslaugų centras

VšĮ ,,Dienos centras
sutrikusio intelekto
asmenims“

Kita informacija
trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa (senyvo
amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia)
trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa (senyvo
amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia)

trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa (senyvo
amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia);
apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose
trumpalaikė / ilgalaikė
Poilsio g. 15, Aukštelkės k.
socialinė globa (senyvo
Direktorė Janina Baranauskaitė
amžiaus ir suaugusiems
tel. (8 41) 37 12 67
asmenims su proto ir
el. p. info@aukstelkesgn.lt
psichikos negalia)
ilgalaikė / trumpalaikė
socialinė globa tėvų globos
netekusiems vaikams
institucijoje,
Pramonės g. 2, Kuršėnai
bendruomeniniuose vaikų
direktorius Feliksas Rudzinskas
globos namuose, Paramos
Tel. (8 41) 50 83 03, 50 83 00;
šeimai padalinyje motinoms /
mob. 8 610 37 8 93
tėvams su vaikais, esantiems
el. p. kursenuvgn@gmail.com
krizinėje situacijoje ir Globos
centro vykdoma veikla
(globėjų / rūpintojų paieška,
mokymai)
teikia specialiąsias socialines
J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai
paslaugas: pagalba į namus,
Direktorė Danguolė Kraskauskienė
socialinių įgūdžių ugdymo ir
tel. (8 41) 59 66 84;
palaikymo paslaugas,
mob. 8 617 5 3 2 47
specialiojo transporto
el. p.
paslauga, aprūpinimas
danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt techninės pagalbos
priemonėmis ir kt.
Durpynų g. 10, Kuršėnai
dienos socialinės globos
Direktorė Virginija Norvaišienė
paslaugos sutrikusio intelekto
tel. (8 41) 58 07 78
asmenims (proto ir
el. p.
kompleksinė negalia)
dienoscentras.kursenai@gmail.com
Bridų g. 43, Bridų k.
direktorė Renata Motiejūnė
tel. (8 41) 37 16 45
el. p. senoliunamai@gmail.com
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Balčiūnų šeimyna
,,Aušrinė“ׅ

Volosovų šeimyna
,,Fiesta“

Kairių šeimyna
,,Giliukas“

VšĮ ,,Agapao
reabilitacijos centras“

VšĮ ,,Eterna vita“ vyrų
reabilitacijos centras

VšĮ ,,Eterna vita“
moterų reabilitacijos
centras
UAB ,,Kitada“
Varputėnų socialinės
globos ir savarankiško
gyvenimo namai
Socialinės priežiūros
centrai
(8 vaikų dienos centrai)

Tulpių g. 2, Kuršėnai
šeimynos dalyvė – Birutė Balčiūnienė
mob. 8 675 73 520
el. p. b.balciuniene@gmail.com
Santarvės g. 13, Vijolių k.
Šiaulių k. s., šeimynos dalyvė –
Ingrida Volosova
mob. 8 699 48 580
el. p. ingridavolosova@gmail.com
Egėliškių k., Kuršėnų k. s. šeimynos
dalyvė –
Zosė Kairienė
mob. 8 656 08 042
el. p. kairiuseimyna@gmail.com
Ventos g. 22, Romučių k.
Kuršėnų k. s.
vadovas Andrius Karpovas
tel. (8 41) 21 10 26
el. p. info@agapao.lt

Kušleikių k., Kuršėnų k. s.
vadovas Romas Tuominis
mob. 8 602 64 738
el. p. info@eternavita.lt

Pagrindinė g. 29, Varputėnai
direktorė Lina Žalienė
mob. 8 672 92 800
el. p. uabkitada@gmail.com

trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa tėvų globos
netekusiems vaikams
trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa tėvų globos
netekusiems vaikams
trumpalaikė / ilgalaikė
socialinė globa tėvų globos
netekusiems vaikams
priklausomų asmenų
reabilitacijos bendruomenės
specialistai teikia paslaugas
sergantiems narkomanija ir
alkoholizmu
priklausomų asmenų
reabilitacijos bendruomenės
specialistai teikia paslaugas
vyrams, sergantiems
narkomanija ir alkoholizmu
priklausomų asmenų
reabilitacijos bendruomenės
specialistai teikia paslaugas
moterims,
sergančioms
narkomanija ir alkoholizmu
trumpalaikės ilgalaikės
socialinės globos paslaugos
senyvo amžiaus ir
suaugusiems asmenims su
negalia
vaikų priežiūra dienos metu:
užimtumo, popamokinės
veiklos, laisvalaikio
organizavimas ir kt. veikla

7. Integralios pagalbos (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose paslaugos teikimas
skiriamas asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ši paslauga asmens
namuose teikiama komandos principu, kuri įvertina asmens socialinės globos ir slaugos namuose
paslaugų poreikį, organizuoja ir teikia šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei
socialines paslaugas. Paslauga yra mokama.
Komandą sudaro: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti
sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažistas).

!

Dėl paslaugos gavimo kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
specialistą socialiniam darbui pagal gyvenamąją vietą. Paslaugą ir informaciją teikia Šiaulių
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, tel. (8 41) 59
66 84.

