Fabijoniškių seniūnijos Socialinio darbo skyriaus socialiniai darbuotojai teikia informaciją ir konsultacijas
šiais klausimais:
 DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS
Dėl paramos maisto produktais ir higienos priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo gali kreiptis asmenys/šeimos, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės
negu 220,50 Eur.
Parama taip pat gali būti skiriama išimties atvejais jei asmens pajamos yra didesnės negu 220,50 Eur, bet neviršija
367,50 Eur. Išimties atvejai yra tokie:
• kai vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims / vienam iš jų yra nustatytas
neįgalumas;
• vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims;
• kai vaiką (-us) augina vienas gyvenantis asmuo;
• kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
• įvykus nelaimei, padariusiai žalą asmens (šeimos) turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo (šeima) pateko į
sunkią materialinę padėtį (ligos, atliktos operacijos, įvykusio gaisro ir kt. atvejais);
• prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 ,,Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio,
perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją”;
• prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims: užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio
statusas; užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga.


DĖL DIENOS, ILGALAIKĖS/TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INSTITUCIJOJE
Dienos, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje teikiama suaugusiems asmenims su negalia,
vaikams su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas) pageidaujantis gauti paslaugas kreipiasi į
Socialinio darbo skyriaus darbuotojus ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia reikalingus dokumentus.



DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ
Asmeninis asistentas teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (lydėjimas į įvairias
institucijas, pagalba komunikuojant, disponuojant finansiniais ištekliais ir kita pagalba). Asmenys, kuriems dėl
negalios yra sunkiau tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, gali kreiptis dėl asmeninio asistento paslaugų.
Asmenys pagedaujantys gauti minėtas paslaugas turi keiptis į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus ir
užpildyti prašymą-paraišką ir pateikti reikalingus dokumentus.



SUDAROMOS IŠVADOS DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI
KASDIENIUS SPRENDIMUS. Kai kreipiamasi į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu
tam tikroje srityje ir globos nustatymo.



IR KT. KLAUSIMAIS

https://www.spcentras.lt/paslaugos/

Išsamesnė informacija:

Vyresnioji socialinio darbo organizatorė
Janina Pladienė
Mob. tel. 8 670 17 439
El. p. janina.pladiene@spcentras.lt
Socialinė darbuotoja
Agata Mikulska
Mob. tel. 8 675 79 175
El. p. agata.mikulska@spcentras.lt
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