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Aprašymo turinys
Trumpalaikės socialinės globos teikimas .
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).
Trumpalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus
asmenims.
Trumpalaikė socialinė globa pradedama teikti gavus Kalvarijos savivaldybės administracijos
socialinių reikalų skyriaus sprendimą Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo.
Trumpalaikė socialinės globos paslauga teikiama Kalvarijos globos ir užimtumo centre Socialinės
globos namuose.
Trumpalaikės socialinės globos paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo
amžiaus asmenims ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę,
neterminuotai institucijoje.
Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems ilgalaikę socialinę globą sudaro:
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų
ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto
planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas,
orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą,
įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant,
savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas
(siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,laisvalaikio
organizavimas,pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),maitinimas,sveikatos
priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
pagal jo savarankiškumo lygį
Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai,
užimtumo specialistas, masažuotojas.
Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau paslauga yra atlygintina.
Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi
viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį
prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, mokama 50 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. Tais atvejais, kai
asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę
socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėjo trumpalaikės socialinės
globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas rekomendacijas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
Mokėjimas už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę
socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

