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ALYTAUS VAIKV GLOBOS NAMUOSE

TEIKIAMy SOCIALINIV PASLAUGy

S^RASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis s^rasas apibrezia Alytaus vaikij globos namuose teikiarmj socialinilj paslaugij turinj,
vadovaujantis Alytaus vaiku globos namij (toliau-globos namai) nuostatais.

2. Globos namuose teikiarmj socialinilj paslaugij tikslas suteikti vaikui galimyb^ sveikai ir
normaliai vystytis fiziskai, protiskai, doroviskai, dvasiskai sudaryti kitas jam tinkamas salygas ir
palaikyti aplinkzj, kurioje jis gaiety saugiai augti, vystytis ir tobuleti bei pasiruosnj savarankiskam
gyvenimui visuomeneje. Asmens socialinilj paslaugij poreikis nustatomas, socialines paslaugos
skiriamos, teikiamos ir mokejimo uz jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir
Alytaus miesto savivaldybes teises aktais.

II. GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS SOCIALINES PASLAUGOS

1. Globos namuose teikiamos sios specialiosios socialines paslaugos

Kodas
SPIS-e

Paslaugos
pavadinimas

Charakteristika Apibudinimas

Apibrezimas Visuma paslaugij, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksine, nuolatines specialist^ prieziuros
reikalaujanti pagalba kriziij atvejais.

Gavejai Vaikai, laikinai like be tevij globos.

Teikimo trukme /
daznumas

Iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne
ilgiau nei 12 men.

212 Trumpalaike
socialine
globa Paslaugos sudetis

Konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, psichologine-
psichoterapine pagalba, kasdienio gyvenimo
jgudziij ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio
organizavimas, maitinimas, ugdymo
organizavimas , sveikatos prieziuros paslaugos
(dalines), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
pagal jo savarankiskumo lygj.

Paslaugas teikiantys
specialistai

Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai,
socialinilj darbuotojij padejejai, psichologai,
psichoterapeutai, sveikatos prieziuros,
svietimo, ugdymo, uzimtumo specialistai.



214

215

219 Ilgalaike
socialine
globa

Apibre/imas

Gavejai

Teikimo trukme /
daznumas
Paslaugos sudetis

Paslaugas teikiantys
specialistai

Visuma paslaugij, kuriomis visiskai
nesavarankiskam asmeniui teikiama
kompleksine, nuolatines specialist^ prie/iuros
reikalaujanti pagalba.
Be tevq globos like vaikai, kuriems nustatyta
nuolatine globa.
Tki vaikui pasibaigs nuolatine globa.

Konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio
gyvenimo jgudziij ugdymas ir palaikymas ,
laisvalaikio organizavimas, maitinimas,
ugdymo organizavimas sveikatos prieziuros
paslaugos , kitos paslaugos, reikalingos
asmeniui pagal jo savarankiskumo lygj.
Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai,
socialiniij darbuotojij padcjejai, psichologai,
psichoterapeutai, sveikatos prieziuros,
svietimo, ugdymo, uzimtumo specialistai.


