Eil.
Kodas
Paslaugos
Nr. SPIS-e pavadinimas
1
2
3
17.2. 212
Trumpalaikė
socialinė globa

Charakteristika
4
Apibrėžimas

Gavėjai
Teikimo vieta

Apibūdinimas
5
visuma paslaugų, kuriomis asmeniui
teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti
pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai
netekus tėvų globos, šeimos nariams,
globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam
tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės,
atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti
asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė
priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos,
socialinės rizikos suaugusiems
asmenims po medicininės reabilitacijos
siekiant integruotis į visuomenę
vaikai, laikinai likę be tėvų globos
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų
globos
vaikų socialinės globos namuose,
bendruomeniniuose vaikų globos
namuose
grupiniuose gyvenimo namuose
vaikams,
likusiems be tėvų globos,
budinčių globotojų ir socialinių globėjų
šeimose

Teikimo trukmė /
dažnumas
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų
globos
iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet
ne ilgiau nei 12 mėn.

Paslaugos sudėtis

Paslaugas teikiantys
specialistai

17.3.

214,
Ilgalaikė
215, 219 socialinė globa

Apibrėžimas

Gavėjai

informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė-psichoterapinė pagalba,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant ir mokant mokesčius,
planuojat ir atliekant namų ruošos
darbus, bendraujant ir pan.),
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas,
mezgimas, audimas, dailės dirbiniai,
keramika, savarankiškas patalpų,
aplinkos tvarkymas ir pan.),
laisvalaikio organizavimas,
asmeninės higienos paslaugų
organizavimas
(skalbimo paslaugų ir t. t.),
maitinimas (vaikams, asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims),
ugdymo organizavimas (vaikams su
negalia ir suaugusiems asmenims su
negalia iki 21 m.),
sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir
nebūti),
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
pagal jo savarankiškumo lygį
socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų padėjėjai,
psichologai, psichoterapeutai,
sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo,
užimtumo specialistai, budintys
globotojai, socialiniai globėjai
visuma paslaugų, kuriomis visiškai
nesavarankiškam asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba
be tėvų globos likę vaikai, kuriems
nustatyta
nuolatinė globa,

Teikimo vieta
219

Be tėvų globos likusiems vaikams,
kuriems nustatyta nuolatinė globa
vaikų socialinės globos namuose,
bendruomeniniuose vaikų globos
namuose
Teikimo trukmė /
dažnumas

Paslaugos sudėtis

Paslaugas teikiantys
specialistai

Be tėvų globos likusiems vaikams,
kuriems nustatyta nuolatinė globa
iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas
ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant, atliekant buitinius darbus,
bendraujant ir pan.),
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas,
mezgimas, audimas, dailės dirbiniai,
keramika, savarankiškas patalpų,
aplinkos tvarkymas ir pan.),
laisvalaikio organizavimas,
pagalba rengiantis, maitinantis,
prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
asmeninės higienos paslaugų
organizavimas (skalbimo paslaugų ir
pan.),
maitinimas,
sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
pagal jo savarankiškumo lygį
socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų padėjėjai,
sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo,
užimtumo specialistai

