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Socialinių reikalų skyriui
PRAŠYMAS
DĖL KAINOS APGYVENDINIMAS APSAUGOTAME BŪSTE PATVIRTINIMO
2021 m. rugsėjo 16 d.
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5
d. Nr. A1-93 įsakymo „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ III skyriumi „Apgyvendinimas
apsaugotame būste“ (kodas SPIS 390) ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d.
Nr. 1-134 sprendimo „Dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės
tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-23 pripažinimo netekusiu galios“ 20.19 p., teikia
Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugas.
Ši paslauga apima asmens apgyvendinimą ir pagalbos suteikimą namų aplinkoje, reikalingų
paslaugų organizavimą bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens
socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Paslaugų gavėjai - sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24
m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.
Apgyvendinimo apsaugotame būste teikiamos specialiosios socialinės paslaugos:
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
apgyvendinimas;
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens
higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto
ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis,
apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), kitos paslaugos.
Paslauga organizuojama taikant atvejo vadybos metodą. Apgyvendinimo apsaugotame būste
paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos atsižvelgiant į jo poreikius. Paslaugos teikimo trukmė
/dažnumas nuo 1 iki 10 val. per savaitę, atsižvelgiant į asmens poreikius.

Prašome patvirtinti paskaičiuotą mėnesio paslaugos kainą, kuri siekia 59,06 Eur. per mėnesį. Kaina
yra paskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. Nr. 978 nutarimu
„Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
PRIDEDAMA. Panevėžio socialinių paslaugų centro Apsaugoto būsto paslaugos kaina 2021 m.,
1 lapas.
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