PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
8.1.

Pavadinimas
Paslaugos pavadinimas

8.2.

Paslaugos apibūdinimas

8.3.

Paslaugos gavėjo (asmens
siekiančio gauti paslaugą)
tipas

Aprašymo turinys
Trumpalaikės socialinės globos teikimas
Trumpalaikė socialinė globa teikiama įstaigoje pagal dvi
licencijas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos
teikimui. Licenzijos rūšys:
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)
vaikams su negalia (išduota 2014-01-29);
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)
suaugusiems asmenims su negalia (išduota 201401-29), grupinio gyvenimo namai suaugusiems
asmenims su negalia (papildyta 2017-02-13)
Trumpalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų,
kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 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, –
„atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos
darbo savaitę (paromis).
Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems trumpalaikę
socialinė globą sudaro apgyvendinimas, maitinimas,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas, sveikatos
priežiūros paslaugos, informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinė pagalba,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
darbinių įgūdžių ugdymas pagal individualius poreikius,
laisvalaikio organizavimas pagal asmens savarankiškumo
lygį.
Trumpalaikei socialinei globai gauti asmuo gali
kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į
Globos namus.
Trumpalaikė socialinė globa institucijoje skirta
suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia,
kuriems reikalinga globa ir yra įrašyti į eilę dėl ilgalaikės
socialinės globos teikimo bei asmenims, negalintiems
gyventi
savarankiškai
ir
kurių
šeimos
nariai/globėjai/rūpintojai laikinai, dėl tam tikrų priežasčių,
negali prižiūrėti artimųjų, kuriems reikalinga slauga ir (ar)
globa.
Gauti trumpalaikę socialines globą turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės,
turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje;
3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse
sutartyse numatytais atvejais.

8.4.

Paslaugos teikimo būdas
(tipas)

8.5.

Paslauga teikiama
savarankiškai ar valstybei
perdavus paslaugos teikimo
funkciją

8.6.

Ar paslauga teikiama
atlygintinai/neatlygintinai

8.7.

Paslaugos rezultatas

8.8.

Teisės aktai, reguliuojantys
paslaugos teikimą

Socialinės globos įstaiga pati tvarko trumpalaikės
globos eilę ir tvirtina trumpalaikės socialinės globos
teikimo tvarką. Trumpalaikė socialinė globa asmenims su
negalia teikiama tiesiogiai.
Paslauga teikiama valstybei perdavus trumpalaikės
socialinės globos teikimo funkciją.
Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau
paslauga yra atlygintina.
Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama
pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam
atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba
paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens),
savivaldybės ir socialinės globos įstaigos.
1. Tuo atveju, kai paslauga finsuojama iš savivaldybių
biudžeto, asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį
teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80
procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą
gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę
kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100
procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę
globą padengti.
Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar
ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis
nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės
globos trukmei.
2. Tuo atveju, kai sutartis, sudaroma tarp paslaugą
gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir
socialinės globos įstaigos, už trumpalaikės globos
paslaugas apmoka asmuo savo lėšomis pagal patvirtintą
globos kainą.
Asmuo gauna trumpalaikę socialinę globą
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E
Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės
socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas patvirtintas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F9EFADBD1FE2/BVWdvjlH
NR
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
birželio 14 d. nutarimu Nr. 583
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspb
A
Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978
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8.9.

Paslaugos inicijavimo forma

8.10.1. Duomenys ir
informacija, kurią turi pateikti
8.10.
asmuo, siekiantis gauti
paslaugą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4FE2312014F
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5
d. įsakymu Nr. A1-94
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2006 m. balandžio 5 d. Įsakymas Nr . A1-93 „Dėl
Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqL
O
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl
socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZF
q
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m.
vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios
socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2009 m. rugsėjo 1
d. įsakymas Nr. V – 714 ,,Dėl Lietuvos higienos normos
HN 124:2009 ,,Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
Socialinės globos įstaigos nustatyta tvarka
Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo
(SP-9 forma), tėvų/globėjų prašymas
Asmuo, atvykdamas į socialinės globos namus turi
pateikti šiuos dokumentus:
- Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtą
sprendimą dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos
namuose (SP-9 formą);
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo
liudijimą/pasą/asmens tapatybės kortelę ar leidimą laikinai
gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
- Pažymą apie deklaruotą asmens gyvenamąją vietą arba
pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba savivaldybės
išduotą neįgalumo pažymėjimą;
- Darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);
- Specialiųjų poreikių pažymą (forma SP), jei asmeniui
nustatyti specialieji poreikiai (specialiojo nuolatinės
slaugos poreikio nustatymo pažymą/specialiojo nuolatinės
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priežiūros
(pagalbos)
poreikio
nustatymo
pažymą/specialiojo transporto išlaidų kompensacijos
poreikio nustatymo pažymą;
- Pažymą apie gaunamos išmokos/pensijos dydį;
- Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a);
- Kompensuojamųjų vaistų pasą;
- Asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su
priedais);
- Savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už
trumpalaikę socialinę globą dydį;
- Trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo
sutartį,
pasirašytą
tarp
savivaldybės,
šeimos
narių/globėjų/rūpintojų ir Globos namų;
- Teismo sprendimą dėl asmens veiksnumo apribojimo, jei
asmuo
teismo
sprendimu
pripažintas
ribotai
veiksniu/neveiksniu;
- Teismo išvadą apie globos suaugusiam asmeniui
nustatymą bei turto administratoriaus ar rūpintojo
paskyrimą;
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar
teismo nutartį dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos
nustatymo ar dėl suaugusio asmens pripažinimo
neveiksniu bei globėjo (rūpintojo) turto administratoriaus
paskyrimo.

8.10.2. Duomenys apie
informaciją ir dokumentus,
kuriuos paslaugos gavėjas
gauna pats

Jei asmens trumpalaikę socialinę globą finansuoja
savivaldybė, tuomet Globos namai iš savivaldybės gauna
asmens bylos dokumentus ne
vėliau, kaip asmens
apgyvendinimo dieną. Asmens bylą sudaro:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas,
asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas
laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių
piliečiams)
2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba
patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą
3. Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio
pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų
poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės
slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio
nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos)
4. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a)
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko
laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo, dėl suaugusio
asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo)
paskyrimo
6. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su
priedais)
7. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už
trumpalaikę socialinę globą dydį
8. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9
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Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus, nuorodos į
8.11. institucijos svetainės tinklalapį
Paslaugos teikėjo interneto
svetainė
Kitos pastabos ir informacija
8.13. apie paslaugą
8.12.

8.14. Raktažodžiai
Asmens arba padalinio
atsakingo už paslaugos
8.15. teikimą kontaktiniai duomenys

8.16.

Atlygintinai teikiamos
paslaugos duomenys

8.17.

Paslaugos grupavimo
duomenys

Duomenys apie
8.18. neelektroninėmis priemonėmis
teikiamą paslaugą

forma).
Pabradės socialinės globos namai
Klevų g. – 27, 18180 Pabradė, Švenčionių raj.
Direktorius Vytautas Vigelis
tel./faksas: 8 387 54585
el. paštas: administracija@pabradesocgloba.lt
Globos namų internetinės svetainės adresas:
www.pabradesocgloba.lt
Teikiama paslauga yra orientuota individualiai į kiekvieno
asmens, gaunančio trumpalaikės socialinės globos
paslaugas, poreikius bei interesus.
Trumpalaikė globa, trumpalaikė socialinė globa
8.15.1. Danutė Grigelevičienė
8.15.2. direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms
8.15.3. tel nr. 8 387 54585
8.15.4. fakso nr. 8 387 54585
8.15.5. el. p. danute.grigeleviciene@pabradesocgloba.lt
8.16.1. už paslaugą galima sumokėti pervedimu į
įstaigos banko sąskaitą
8.16.2. atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus
pavadinimas: Pabradės socialinės globos namai
8.16.3. atlyginimo už paslaugą gavėjo įmonės kodas:
190797664.
8.16.4. atlyginimo už paslaugą gavėjo banko duomenys:
Bankas AB Swedbank
Atsiskaitomoji sąskaita LT667300010104155528
8.16.5. kaina už teikiamą paslaugą priklauso nuo asmens
negalios ir paslaugos gavėjo grupės (vaikui su negalia ar
suaugusiam asmeniui su negalia)
8.17.1. Globos namų veiklos sritis yra socialinių
paslaugų teikimas.
Įstaigoje teikiama socialinė globa atitinka socialinės
globos normas vaikams ir suaugusiems asmenims su
negalia.
8.17.2. gyvenimo įvykiai, kuriems priskiriama paslauga:
trumpalaikė socialinė globa institucijoje skirta suaugusiems
asmenims su negalia ir vaikams su negalia, kuriems
reikalinga globa ir yra įrašyti į eilę dėl ilgalaikės socialinės
globos teikimo bei asmenims, negalintiems gyventi
savarankiškai ir kurių šeimos nariai/globėjai/rūpintojai
laikinai, dėl tam tikrų priežasčių, negali prižiūrėti artimųjų,
kuriems reikalinga slauga ir (ar) globa.
8.18.1. būtinų veiksmų schema arba esminiai paslaugos
teikimo žingsniai: Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui
užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos
įstaiga ir jos teikiamomis paslaugomis - Asmeniui, atvykus
į socialinės globos namus, yra įvertinami jo poreikiai
būtinoms konkrečioms paslaugoms gauti - Pasirašoma
sutartis tarp asmens (globėjo) / savivaldybės ir socialinės
globos namų - Asmeniui sudaromas trumpalaikis
Individualus socialinės globos planas - Asmeniui,
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gaunančiam trumpalaikę socialinę globą užtikrinamos jo
poreikius atitinkančios paslaugos t.y. apgyvendinimas,
maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos)
organizavimas ar teikimas, laisvalaikio organizavimas,
pagalba atliekant buitinius darbus, kasdienio gyvenimo
įgūdžių
ugdymas
ir
palaikymas,
informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.
Asmeniui padedama plėtoti ir stiprinti asmens socialinius
ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais.
8.18.2. paslaugos suteikimo trukmė institucijoje:
vaikams su negalia - ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki
1 mėn. per metus;
suaugusiems asmenims su negalia - ne mažiau kaip 12
val. per parą, iki 1 mėn. per metus.
8.18.3. trumpalaikės socialinės globos paslaugos
finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir paslaugų
gavėjų lėšų.
Paslaugos teikimo kaina 2018 metams: suaugusiems
asmenims su negalia – 685 Eur, suaugusiems asmenims su
sunkia negalia – 691 Eur; vaikams su negalia – 712 Eur,
vaikams su sunkia negalia – 720 Eur.
Trumpalaikės socialinės globos kaina nustatoma
vieneriems metams (ji gali keistis besikeičiant gyventojų
išlaikymo kaštams).

____________________
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