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TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 2021 METAMS 

 

1. Bendrosios socialinės paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo trukmė / 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais)  

1. Transporto organizavimas Pagal poreikį.  

Vienam asmeniui (šeimai) ne 

daugiau kaip 500 km per metus 

1 km 0,80 

2. Sociokultūrinės paslaugos Pagal poreikį 1 kartas 8,00 

3. Asmens higienos ir priežiūros 

paslaugų organizavimas 

Pagal poreikį   

3.1. Maudymosi paslaugos Vienam asmeniui ne daugiau kaip 

1 kartas per savaitę 

1 kartas 3,50 

3.2. Skalbimo paslaugos 1 kartas iki 7 kg. 

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 

1 kartas per savaitę 

1 kartas 4,00 

 

2. Specialiosios socialinės paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos sudėtis Paslaugos 

teikimo trukmė / 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais) 

Socialinės priežiūros paslaugos 

1. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, 

palaikymas ir (ar) 

atkūrimas 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  bendravimas, 

  kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas, 

  darbo įgūdžių ugdymas 

  psichologinė pagalba 

Pagal poreikį 1 val. 8,00 

2. Apgyvendinimas 

savarankiško 

gyvenimo 

namuose 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  apgyvendinimas, 

   socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar ) atkūrimas, 

  kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir (ar) 

palaikymas, ir (ar) 

atkūrimas 

Neterminuota 1 para 14,00 



Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos sudėtis Paslaugos 

teikimo trukmė / 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais) 

3. Laikinas 

apnakvindinimas 

  informavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  nakvynės suteikimas, 

  minimalios asmens 

higienos paslaugų 

organizavimas (dušas) 

  minimalių buitinių 

paslaugų organizavimas 

(virtuvė) 

Pagal poreikį, 

bet 

nepertraukiamai 

gali būti 

teikiama ne 

ilgiau kaip 7 

paras 

1 para 12,00 

4. Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  bendravimas, 

  psichologinė pagalba 

Pagal poreikį 1 val. 7,00 

5. Psichosocialinė 

pagalba 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  bendravimas, 

  psichologinė pagalba 

Pagal poreikį 

dienos metu 

1 val. 8,00 

6. Apgyvendinimas 

krizių centre 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

  apgyvendinimas, 

  psichologinė – 

psichoterapinė pagalba, 

  minimalių buitinių ir 

asmens higienos 

paslaugų organizavimas, 

  kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir (ar) 

palaikymas, ir (ar) 

atkūrimas, 

  darbo įgūdžių ugdymas 

Iki 12 mėn. ar 

ilgiau 

 

1 para 19,00 

7. Pagalba 

globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems 

globotojams, 

įtėviams ar 

besirengiantiems 

jais tapti 

  informavimas, 

  konsultavimas, 

  tarpininkavimas, 

  mokymų 

organizavimas, 

  savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas 

Kaip nurodyta 

Globos centro 

veiklos ir 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros 

tvarkos apraše 

1 val. 7,00 

 



3. Kitos paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

teikimo trukmė / 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais) 

1. Laikino atokvėpio paslauga (budintiems 

globotojams, globėjams (rūpintojams)) 

Pagal poreikį   

1.1. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

2-18 metų amžiaus vaiką 

iki 30 

kalendorinių 

dienų per metus 

1 para 27,34 

(9,98 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

1.2. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

0-2 metų amžiaus vaiką arba neįgalų vaiką 

iki 30 

kalendorinių 

dienų per metus 

1 para 37,32 

(19,96 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

2. Psichologo konsultacija Pagal poreikį   

2.1. Individualus asmens konsultavimas 1 val. 1 kartas 5,00 

2.2. Individualus poros konsultavimas, 

individualus šeimos konsultavimas 

1-1,5 val. 1 kartas 7,50 

3. Dailės terapijos užsiėmimas Pagal poreikį   

3.1. Individualus vieno asmens užsiėmimas  1-1,5 val. 1 kartas 7,50 

2.3. Grupinis užsiėmimas 1,5-2,5 val. 1,5 karatas 7,50 

__________________________ 

 


