BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“
PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGAS SUDARO:
1. informavimas: reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui
(šeimai);
2. konsultavimas: kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir
ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
3. tarpininkavimas ir atstovavimas: pagalbos suteikimas sprendžiant įvairias asmens
(šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, korespondenciją,
mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, išsirašant bei nuperkant medikamentus, organizuojant
ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų,
specialistų, asmenų);
4. bendravimas: pokalbiai, laikraščių, knygų, žurnalų, laiškų skaitymas, laiškų rašymas;
5. maitinimo organizavimas: maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) keliose artimiausiose
parduotuvėse ar turgavietėje ir pristatymas į namus, pagalba ruošiant maistą, pagaminto maisto
pašildymas, pagalba valgant (maitinimas), pagalba išplaunant indus, karšto maisto nupirkimas (iki 5
kg) ir pristatymas iš prekybos centrų ar kitų maitinimo įmonių, esančių gyvenamojoje vietovėje;
6. pagalba tvarkant namus: kambarių tvarkymas (dulkių, grindų, kilimo ar kiliminės
dangos, šviestuvų valymas), sanitarinių patalpų (vonios, tualeto) valymas, tualetinės kėdės
tvarkymas (kibiro išnešimas), virtuvės tvarkymas, šiukšlių surinkimas ir išnešimas, langų valymas
bei sandarinimas prieš žiemos sezoną, užuolaidų keitimas, apleisto buto tvarkymas, kai bute yra
antisanitarinės sąlygos (visi valymo darbai atliekami paslaugos gavėjo turimomis priemonėmis ir
inventoriumi; tvarkomos tik tos gyvenamosios patalpos, kuriomis nuolat naudojasi paslaugos
gavėjas);
7. pagalba rūpinantis asmens higiena ir priežiūra: pagalba prausiantis, maudantis vonioje
ar duše, rengiantis, šukuojantis, kerpant nagus, klojant lovą, keičiant patalynę, tvarkant rūbų spintą,
skalbiant (rankomis ar skalbimo mašina) patalynę, apatinius ir viršutinius rūbus, pakabinat ir
nukabinant bei lyginant skalbinius; skalbinių pristatymas į skalbyklą ir parnešimas, rūbų
pristatymas į cheminę valyklą ir parnešimas;
8. ūkio darbai: buitinių prietaisų remonto, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas,
asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas, kuro įsigijimo organizavimas, anglių ir malkų
atnešimas, krosnies iškūrenimas, vandens atnešimas, aplinkos tvarkymas (kiemo šlavimas, lapų
grėbimas, sniego nukasimas žiemos metu), kambarinių gėlių laistymas ir persodinimas, pagalba
tvarkant kapines, pagalba prižiūrint naminius gyvūnus;
9. asmens lydėjimas į įvairias socialines, švietimo, sveikatos, reabilitacijos, kultūros ir kitas
įstaigas;
10. pasivaikščiojimas;
11. asmens priežiūra dienos metu;
12. psichologinė pagalba.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo
už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 25 punktu:
Nuo 2018 m. gegužės 2 d. BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ pagalbos į namus
teikimo kainą – 5,76 Eur/val.

