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Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų skyriui

PRAŠYMAS
DĖL APGYVENDINIMO APSAUGOTAME BŪSTE IR PALYDĖJIMO PASLAUGOS
JAUNUOLIAMS KAINOS PATVIRTINIMO
2021 m. gruodžio 07 d. Nr. SPanevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymo „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, III skyrius
Specialiosios socialinės paslaugos: „Apgyvendinimas apsaugotame būste“ (kodas SPIS 390),
„Palydėjimo paslauga jaunuoliams“ (kodas SPIS 321) 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., Panevėžio socialinių paslaugų centras teikia socialinės priežiūros
paslaugas.
Šios paslaugos 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 - likę be tėvų
globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie
gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose. Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama ir
asmens namuose.
Apgyvendinimas apsaugotame būste, tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos
suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant
kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško
gyvenimo įgūdžius. Paslaugos teikimo trukmė ir dažnumas: pilnametystės sulaukusiems
asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar
kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, apgyvendinimo paslauga – iki asmeniui

sukaks 24 m., pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę. Paslaugos kaina asmeniui 160,45 Eur /
mėnesiui.
Palydėjimo paslauga jaunuoliams, tai 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. Paslaugos teikimo trukmė ir dažnumas: paslauga teikiama, nuo 16 m. iki
paslaugos gavėjui sukaks 24 metai. 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.
Palydėjimo paslauga jaunuoliams socialinių paslaugų įstaigoje kaina 160,23 Eur / mėnesiui.
Palydėjimo paslauga jaunuoliams asmens namuose kaina 2,18 Eur /valandai.
Prašome patvirtinti paskaičiuotas minimų paslaugų kainas. Apgyvendinimas apsaugotame
būste kaina 160,45 Eur mėnesiui. Palydėjimo paslauga jaunuoliams socialinių paslaugų įstaigoje
kaina 160,23 Eur mėnesiui. Palydėjimo paslauga jaunuoliams asmens namuose 2,18 Eur valanda.
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
1.

Panevėžio socialinių paslaugų centro Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos
kaina,1 lapas;

2.

Panevėžio socialinių paslaugų centro Palydėjimo paslauga jaunuoliams su
apgyvendinimu paslaugos kaina,1 lapas;

3.

Panevėžio socialinių paslaugų centro Palydėjimo paslauga jaunuoliams be
apgyvendinimu paslaugos kaina,1 lapas;

Direktorė

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėja
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