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VšĮ „IŠTIESK PAGALBOS RANKĄ”  

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ APRAŠAS  
 

 

 

1. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA: 

Dienos socialinė globa (institucijoje) tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

Gavėjai – Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia.. 

Teikimo trukmė nuo 3 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę dienos centre. 

Paslaugos sudėtis: 

Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, 

laisvalaikio organizavimas, 

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), 

psichologinė pagalba, 

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., 

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas 

patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), 

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

transporto paslaugų organizavimas, 

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Dailės terapija; 

Kineziterapija; 

Taikomoji fizinė veikla; 

Įvairūs rankdarbiai (karpiniai, vilnos vėlimas, dekupažas, medžio darbai, antrinių žaliavų 

panaudojimas, smėlio panaudojimas meninėje veikloje ir kt. ); 

Kasdieninių savitvarkos ir gyvenimo įgūdžių palaikymas bei ugdymas; 
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Socialinių įgūdžių palaikymas; 

Skaitymo – rašymo įgūdžių palaikymas; 

Pažintinė veikla; 

Kompiuterinis raštingumas; 

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį; 

  

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai/pedagogai, socialinio darbuotojo padėjėjai, 

individualios priežiūros specialistai ,psichologas, kineziterapeutas, gydytojas*,slaugytojas*, 

slaugytojo padėjėjas*, užimtumo specialistas. 

*užtikrinama paslauga esant konkrečiam poreikiui 

Dienos socialinės globos paslaugos dienos centre teikiamos: 

I – V  nuo 9.00 iki 18.00 val. 

Paslauga dalina MOKAMA 

 

2.  VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA  DIENOS CENTRE 

 

Gavėjai – Mokyklinio amžiaus vaikai* 

*Išimties tvarka priimami vaikai nuo 5 metų. 

Teikimo trukmė nuo 4 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę dienos centre. 

 

Paslaugos sudėtis: 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, 

sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.); 

sociokultūrinės: pagalba ruošiant pamokas, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, 

rankdarbiai), muzikos, teatro užsiėmimai, teminės diskusijos, šventiniai renginiai, išvykos, žygiai, 

ekskursijos, fizinį aktyvumą skatinantys užsiėmimai, prevencinių, edukacinių filmų peržiūra ir 

aptarimas, vasaros stovyklos; 

individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius; 

darbas su vaiko aplinka, vaikų dienos centrą lankančių vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą; 

profesinis orientavimas; 

teisinė pagalba (konsultacija arba tikslingas nukreipimas), pilietiškumo ugdymas; 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos; 

muzikos terapija, aromaterapija; 
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maitinimo organizavimas. 

 Paslaugas teikiantys specialistai:  

Socialinis darbuotojas ,užimtumo specialistas/socialinio darbuotojo padėjėjas/individualios 

priežiūros specialistas/savanoris ( pasirinktinai). 

Dienos socialinės priežiūros dienos centre teikiamos: 

I – V  nuo 9.00 iki 18.00 val. 

PASLAUGA NEMOKAMA 

 

3.PSICHOSOCIALINĖ PASLAUGA 

Gavėjai – vaikams su negalia ir jų šeimoms; suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, 

artimiesiems; socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; kitiems asmenims 

ir jų šeimoms; 

Teikimo trukmė  

Pagal individualų poreikį 

 

Paslaugos sudėtis: 

□ informavimas; 

□ konsultavimas; 

□ tarpininkavimas ir atstovavimas; 

□ bendravimas; 

□ psichologinė pagalba; 

 

Paslaugas teikiantys specialistai:  

Socialinis darbuotojas, psichologas. 

Psichosocialinė paslauga teikiama : 

I – V  nuo 9.00 iki 13.00 val. 

PASLAUGA NEMOKAMA 
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12.SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO 

PASLAUGA KLIENTO NAMUOSE 

 

Gavėjai – socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; vaikams su negalia ir jų šeimoms; 

socialinę riziką patiriančioms šeimoms 

Teikimo trukmė   pagal individualų poreikį. 

Paslaugos sudėtis: 

□ informavimas;  

□ konsultavimas; 

□ tarpininkavimas ir atstovavimas; 

□ bendravimas; 

□ kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

 

paslauga teikiama : 

I – V  nuo 9.00 iki 13.00 val. 

 

Paslaugas teikiantys specialistai:  

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas 

PASLAUGA NEMOKAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


