
Dienos socialinė globa
Visuma  paslaugų,  kuriomis  asmeniui  teikiama  kompleksinė,  nuolatinės  specialistų  priežiūros
reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai Vaikai su negalia,
suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo
vieta  /
paslaugos
teikėjas

Asmens  namuose (vaikams  su  negalia,  suaugusiems  asmenims  su  negalia,
senyvo amžiaus asmenims) / Visagino socialinių paslaugų centras.
Institucijoje (vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia) / Visagino
šeimos ir vaiko gerovės centras.

Teikimo
trukmė  /
dažnumas

Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje,
nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose.

Paslaugos
sudėtis

Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
bendravimas,
laisvalaikio organizavimas,
ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21
m.),
maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas, 
psichologinė ir psichoterapinė pagalba,
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą,
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus ir
pan.),
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.

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos (asmens namuose) paslaugą, turi kreiptis į
Visagino  socialinių  paslaugų  centrą  ir  užpildyti  Prašymą-paraišką   bei  pateikti  reikalingus
dokumentus. 

Išsamesnę informaciją apie  dienos socialinės globos (asmens namuose) paslaugą teikia  Visagino
socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose skyrius (Taikos pr. 13, Visaginas), tel. (8 386) 70
409, el. paštas agne.dobrianskiene@vspc.lt. 

Asmenys,  pageidaujantys  gauti  dienos  socialinės  globos  (institucijoje)  paslaugą,  turi  kreiptis  į
Visagino  šeimos  ir  vaiko  gerovės  centrą  ir  užpildyti  Prašymą-paraišką   bei  pateikti  reikalingus
dokumentus. 

mailto:agne.dobrianskiene@vspc.lt


Išsamesnę informaciją apie dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugą teikia Visagino šeimos
ir  vaiko  gerovės  centras  (Statybininkų  g.  7,  Visaginas),  tel.  (8  386)  75  280,  el.  paštas
vsvgc@vsvgc.lt . 
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