TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA
Paslaugos apibrėžimas

Paslaugos gavėjai

Teikimo trukmė /
dažnumas

Paslaugos kaina

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems
tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams,
rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų,
šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę
negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, –
laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę
(paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir
socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į
visuomenę.
1) vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
2) socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką
patiriančių šeimų;
3) suaugę asmenys su negalia;
4) vaikai su negalia;
5) senyvo amžiaus asmenys;
6) socialinę riziką patiriantys asmenys.
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos:
iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.
Socialinę riziką patiriantiems vaikams:
iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.,
psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims,
priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.
Vaikams su negalia:
ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose,
ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per
savaitę, neterminuotai institucijoje.
Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims:
ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose,
ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per
savaitę, neterminuotai institucijoje.
Socialinę riziką patiriantiems asmenims:
psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims,
priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos:
nemokama.
Socialinę riziką patiriantiems vaikams:
nemokama.
Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims:
atsižvelgiama į asmens pajamas, finansuojama Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos.
Socialinę riziką patiriantiems asmenims:
atsižvelgiama į asmens pajamas, finansuojama Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos.

Paslaugą Šiaulių rajone teikia:
• Kuršėnų šeimos namai (Pramonės g. 2, Kuršėnai, tel. (8 41) 50 83 00, el. p.
kursenuvgn@gmail.com);
• VšĮ „Senolių namai“ (Bridų g. 43, Bridų k., tel. (8 41) 37 16 45, el. p.
senoliunamai@gmail.com);
• UAB „Kitada“ Varputėnų globos namai (Pagrindinė g. 29, Varputėnų k.,
mob. 86 72 928 00, el. p. uabkitada@gmail.com);
• UAB „Kitada“ Verbūnų globos namai (V. Bielskio g. 100, Vinkšnėnų k.,
mob. 86 72 928 00, el. p. uabkitada@gmail.com).
Išsamesnę informaciją teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų
darbuotojai socialiniam darbui ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Kutkevičienė, tel. (8 41) 59 66 91, mob. 8 698
09 314, el. p. virginija.kutkeviciene@siauliuraj.lt

