SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTE
Nr.

ĮSTAIGA

TIKSLINĖ GRUPĖ

IŠSKIRTINĖ AUDITORIJA

1.

BĮ Alytaus vaikų globos
namai

Likę be tėvų globos vaikai,
socialinės rizikos vaikai

Vaikai

2.

VšĮ Alytaus miesto neįgaliųjų
užimtumo dienos centras

Neįgalūs asmenys

Fizinė ir psichinė negalia

3.

Klubas "Artritas"

Neįgalūs asmenys

4.

Maltos ordino pagalbos
tarnyba

Neįgalūs asmenys

POREIKIS PATALPOMS

KONTAKTAI

108

x

Patalpų nereikia

8-315-79852

Tarpininkavimas ir atstovavimas;
Sociokultūrinės paslaugos;
Kitos bendrosios socialinės paslaugos;
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

885

x

Patalpų nereikia

8 -663-66408
kamjura@gmail.com
buhalterija@anudc.lt

Sergantys sąnarių ligomis

Neįg. socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas,
palaikymas, atkūrimas;
Asmeninio asistento pagalba;

70

x

Patalpų nereikia

8-618-54225
udrakiene.romute@gmail.com

Senyvo amžiaus asmenys

Karšta sriuba į namus
Bendravimo ir tikėjimo sugrąžinimas

40

x

Patalpų nereikia

8-698-73139
alytus.maltieciai@gmail.com

120

x

Patalpų nereikia

8-315-51548
alytus@redcross.lt

Patalpų nereikia

8-616-52526
nijolebujakauskiene@gmail.com

Patalpų nereikia

8-315-71170
ammkc@aktv.lt

6.

Lietuvos žmonių su stuburo
pažeidimais Alytaus skyrius

Neįgalūs asmenys

Judėjimo negalia

7.

Alytaus miesto moterų krizių
centras

Smurtą aplinkoje patiriantys
asmenys

Įvairaus amžiaus moterys ir
vyrai

8.

VšĮ Alytaus miesto
bendruomenės centras

Alytaus miesto savivaldybės
gyventojai

LPF SOS vaikų kaimų
Lietuvoje draugija

Trumpalaikė socialinė globa

(

KOMENTARAI

Ilgalaikė socialinė globa

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vieniši,neįgalūs,socialiai remtini
asmenys
draugijos Alytaus skyrius

9.

PROGNOZUOJAMAS
PASLAUGŲ GAVĖJŲ
SKAIČIUS
2015 M.)

MOKAMOS PASLAUGOS, EUR

5.

Vaikai: netekę tėvų globos,
augantys socialinės rizikos,
nepasiturinčiose šeimose ir
socialinės rizikos šeimų, globėjų
šeimų suaugusieji

PASLAUGA

narkomanai

Neįg. socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas,
palaikymas, atkūrimas;
Asmeninio asistento pagalba;
Transporto paslaugos;
Asmeninio asistento pagalba;
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;
Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose;
Išklausymas, informavimas, konsultavimas, psichologinė ir
teisinė pagalba, mokymai

Konsultavimas (socialinis darbuotojas kartu su asmeniu
analizuoja problemines situacijas ir ieško veiksmingų
Niekur nedirbantis ir
problemos sprendimo būdų); Sociokultūrinės paslaugos
nesimokantis jaunimas, vaikai
(laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant
iš rizikos grupės šeimų
išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį,
aktyvinant bendruomenę)

Socialinės rizikos šeimos

Švietimui būdingų paslaugų veikla; kita stacionarinė globos
veikla; kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo
veikla (vaikų dienos priežiūros veikla ir kita, niekur kitur
nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo
veikla). Bendrosios socialinės paslaugos (Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo
organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir
avalyne, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir
priežiūros paslaugų organizavimas) ir specialiosios socialinės
paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).
Paslaugos vaikų dienos centre teikiamos vaikams ir jų tėvams.

70

0,06 Eur (užmiestyje),
1,45 Eur (nustatytas mokestis
mieste)

2200

x

x

x

Patalpų trūksta visuomeninėms
organizacijoms, kurios savo
veiklomis aktyvina bendruomenę, 8-315-76570
didina socialinį įsitraukimą. Tokių
organizacijų kol kas yra apie 10.

x

2011 06 27 Savivaldybės turto
panaudos sutartimi ir 2014 02 27
alytaus miesto savivaldybės
8 5 274 2717
tarybos sprendimu Nr T-51 bei
info@sos-org.lt
2014 03 03 susitarimu patalpos,
315- 52245
esančios Daugų g.7, Alytuje,
inga.bubeliene@sos-org.lt
137.10 kv.v skirtos SOS vaikų
kaimų Lietuvoje draugijai

80

Jaunimo g.3,
Alytus

info@ambc.lt

Jaunimo g.3,
Alytus

Planuojama
išplėsti teikiamas
8 - paslaugas vaikų
globa bei
paslaugomis
globėjams

10.

VšĮ Alytaus miesto socialinių Neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus
paslaugų centras
asmenys

x

11.

VšĮ Alytaus medicininės
reabilitacijos ir sporto
centras

Neįgalūs asmenys

Senyvo amžiaus asmenys,
suaugę asmenys su negalia

12.

BĮ Alytaus nakvynės namai

Benamiai, buvę kaliniai

x

Neįgalūs asmenys

x

VšĮ Alytaus Poliklinika
13.

Aklieji ir silpnaregiai

x

Alytaus neįgaliųjų sportinis
sveikatingumo klubas
15. "Viltis"

Neįgalieji

x

Neįgalieji

x

Alytaus miesto neįgaliųjų
16. draugija
Visuomeninė organizacija (
asociacija) specialiosios
kūrybos draugija Alytaus
17. "Guboja"
Alytaus apskrities ligonių,
susijusių su organų
persodinimu, visuomeninė
18. organizacija "Dalia"
Alytaus apskrities neįgaliųjų
sveikatingumo ir sporto
19. klubas "Alytupis"

Asociacija "Bendrakeleivės"

Neįgalieji

Neįgalieji

Neįgalieji

Neįgalieji

Sutrikusio intelekto vaikai ir
jaunuoliai

Dializuojami ir transplantuoti
neįgalieji

x

Onkologiniai ligoniai

Alytaus miesto ir rajono
diabeto klubas "Viltis"

Neįgalieji

Ligoniai, sergantys diabetu

21.
Lietuvos kurčiųjų draugijos
Vilniaus teritorinės valdybos
Alytaus pirminė organizacija

Neįgalieji

Kurtieji ir neprigirdintieji

169 ( I ketv.)

34

Apgyvendinimas nakvynės namuose;
Laikinas apnakvindinimas;
Maitinimo organizavimas;
Asmens higiena ir priežiūra;

Asmeninio asistento pagalba;
Naujų įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose;

20.

22.

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)

Integrali pagalba namuose;
VŠĮ Vilniaus ir Alytaus
regiono aklųjų centras

14.

Socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose;
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose;
Socialinė globa vaikams su sunkia negalia ar senyvo amžiaus
asmenims namuose;
Socialinė
globa vaikams su sunkia negalia namuose;
Institucinė
socialinė globa ( dienos ) vaikams su negalia ( sunkia negalia
);
Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su
negalia;
Institucinė
socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims;
Soc. įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos
šeimoms, jų vaikams namuose ir paslaugų centre;
Pagalba asmenims krizinėse situacijose;
Tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius
techninėmis pagalbos priemonėmis;

Asmeninio asistento pagalba;
Užimtumas
įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;
Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose;
Meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose,
kolektyvuose, klubuose;

45

247,97 ( mėn.), 8,26 ( 1 para);
3,33 ( paslauga -13 val.);
0,70 ( 1 kartas );
1,07 ( 1 kartas );
Jei gyvena vienas-20 proc.
asmens pajamų; Jei šeimavienam nariui neviršija 3 VRP
moka iki 20 proc. pajamų; jei
viršina 3 VRP -moka 30 proc.
pajamų;

(8 315) 77 440
amrc.administracija@zebra.lt

Patalpų nereikia

(8 684) 85806

Patalpų nereikia

x

Patalpų nereikia

x

Patalpų nereikia

x

Patalpų nereikia

X

Patalpų nereikia

53

45

X

8-

8-

8-

Patalpų nereikia
8-616-96737
gyvastisalytus@gmail.com

X

Patalpų nereikia

X

Patalpų nereikia

x

Patalpų nereikia

X

Patalpų nereikia

40

Įsikūrę Jaunimo
g. 22-4,
privačioje
dializės klinikoje

8-685-42262
baranauskas .rolandas@gmail.com

8-600-59091
bendrakeleivess@gmail.com

17

29

8-315-39902
alytus@apoliklinika.lt
( 8 315) 70552;
674-71829
alytus@lass.lt
8-315-33669
682-64624
milda81@gmail.com
8-315-25991
652 41981
kamjura@gmailcom

8 674 13706
ilona.burinskiene@gmail.com

81

25

8-

315-51124
8-315-21570
alytausspc@gmail.com

Patalpų nereikia

40

Asmeninio asistento pagalba;
Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose;

Asmeninio asistento pagalba;

80 proc.asmens pajamų

8-315-51118
Patalpų nereikia

25

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose;
Meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose;

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose;
Meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose;
Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose;
Asmeninio asistento pagalba;

Pagalba į namus - ne daugiau 20
proc. asmens pajamų ;
Jei pajamos mažesnės nei 2 VRP
(204 Eur) -nemokamai;
Dienos socialinė globa
namuose , jei gyvena 1 asmuo 20 proc.asmens pajamų, jei
šeimoje ir vieno šeimos nario
pajamos iki 2 VRP-moka 20 proc.
pajamų, jei daugiau nei 2 VRPmoka 30 proc. pajamų;
Institucinė dienos socialinė
globa - 20 proc. pajamų;

8-683-92285
levonura@gmail.com

8-674-26486
nijolealytus@gmail.com

Jaunimo g.3,
Alytus

Jaunimo g. 3,
Alytus

