
Palydėjimo paslauga jaunuoliams  

Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo 

paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti 

kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų 

socialinę integraciją bendruomenėje. 

Gavėjai Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje, 

socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.),  

vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose,  

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa 

(rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose 

šeimose. 

Teikimo vieta 

/ paslaugos 

teikėjas 

Visagino socialinių paslaugų centro Nakvynės namuose. 

Teikimo 

trukmė / 

dažnumas 

Paslauga teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai.  

Likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje: 

jei teikiama ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga, 

pagalba teikiama ne mažiau nei 10 val. per parą; 

jei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga neteikiama, 

pagalba teikiama pagal poreikį.  

Socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.), vaikams (nuo 16 m.), kurie 

gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. 

per savaitę. 

Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė 

globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose (tiek teikiant kartu ir apgyvendinimo savarankiško 

gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugas, tiek ir jų neteikiant), 

pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per savaitę 

Paslaugos 

sudėtis 

Informavimas, 

konsultavimas,  

bendravimas, 

tarpininkavimas, 

psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas,  

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 

perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir 

atliekant namų ruošos darbus ir pan.), 

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

darbo įgūdžių ugdymas, 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste, 

kitos paslaugos. 

Ypatumai Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga, kaip palydėjimo 

paslaugos jaunuoliams dalis, gali būti teikiama: 

likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje (rekomenduojama socialinės globos įstaigos 



padalinyje); 

sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė 

globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose. 

 

Asmenys, pageidaujantys gauti palydėjimo paslauga jaunuoliams paslaugą, turi kreiptis į Visagino 

socialinių paslaugų centrą ir užpildyti Prašymą-paraišką bei pateikti reikalingus dokumentus.  

Išsamesnę informaciją apie palydėjimo paslaugos jaunuoliams paslaugą teikia Visagino socialinių 

paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai (Taikos pr. 20A, Visaginas), tel. 8 620 15 943, el. 

paštas gitana.liaudanskiene@vspc.lt.  
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