Viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas

Eil.
Nr.

Paslauga

1.

Gydytojo
konsultacija
būklės
gydymas,
konsultuotis
specialistus).

psichiatro UAB ,,EGO PS‘‘
(psichinės
įvertinimas,
siuntimas
pas kitus

Medicinos
konsultacija(

psichologo UAB ,,EGO PS‘‘

2.

(pavadinimas, trumpas
apibūdinimas, trukmė,
cikliškumas ir t.t.)

Paslaugos
teikėjas

Vaikas,
asmuo

Registracijos tel. Nr. ir Paslaugos kaina asmeniui
el. paštas

suaugęs Vilniaus g. 48, Konsultacijos trukmė iki
Pagėgiai,
UAB 30 min., daţnumas –
,,EGO PS‘‘
pagal
poreikį.
Registracija tel. 8441
57 242; 861465681.
El.p.
uab.ego.ps@gmail.com

psichodiagnostika
–
ţmogaus psichinių savybių
bei procesų tyrimas).

3.

Paslaugos gavėjas Paslaugos
(vaikas,
suaugęs teikimo vieta
asmuo, šeima, grupė
asmenų ir kt.)

Medicinos
psichologo UAB ,,EGO PS‘‘
konsultacija
(orientuojamasi į situacines
problemas,
pacientui
padedama
ieškoti
konstruktyvių sprendimų).

Vaikas,
asmuo

Paslauga
vaikams
bei
suaugusiems,
Pagėgių
savivaldybės
gyventojams,
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos
draudimu
–
nemokama.

suaugęs Vilniaus g. 48, Konsultacijos trukmė iki
Pagėgiai,
UAB 45 min., daţnumas –
,,EGO PS‘‘
pagal
poreikį.
Registracija tel. 8441
57 242;
861465681.
El.p.
uab.ego.ps@gmail.com

Paslauga
vaikams
bei
suaugusiems,
Pagėgių
savivaldybės
gyventojams,
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos
draudimu
–
nemokama.

Vaikas,
suaugęs Vilniaus g. 48, Konsultacijos trukmė iki
asmuo, šeima
Pagėgiai,
UAB 45 min., daţnumas –
,,EGO PS‘‘
pagal
poreikį.
Registracija tel. 8441
57 242;
861465681.
El.p.
uab.ego.ps@gmail.com

Paslauga
vaikams
bei
suaugusiems,
Pagėgių
savivaldybės
gyventojams,
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos
draudimu
–
nemokama.

4.

5.

Psichologinės
gerovės
paslaugos
(nemokamos
individualios psichologinės
konsultacijos ir grupiniai
uţsiėmimai)

Šilutės
rajono Suaugęs
savivaldybės
vaikas,
visuomenės
šeima
sveikatos biuras

Šilutės
rajono
savivaldybės
visuomenės
Tai 8 valandų trukmės sveikatos biuras

Ankstyvosios
intervencijos programa.

grupiniai
jaunimo
uţsiėmimai,
kuriuose
dalyvaujančius asmenis,
eksperimentuojančius ar
nereguliariai vartojančius
psichoaktyviąsias
medţiagas,
siekiama
motyvuoti atsisakyti jų
vartojimo.

asmuo, Pagėgių
savivaldybės

Asmenys nuo 14 iki
21 m., savanoriškai
pateikę prašymą arba
tikslingai nukreipti
pareigūno, teismo ar
savivaldybės vaiko
gerovės komisijos

patalpose

Paslaugos teikimo laikas Nemokamai
derinamas registracijos
metu tel. Nr. 865446021

Vadovaujantis
Paslaugos teikimo laikas Nemokamai
Pagėgių
derinamas registracijos
savivaldybės
metu tel. Nr. 865446021
bendradarbiavimo
sutartimi Šilutės
rajono
savivaldybės
Visuomenės
sveikatos biuras
teikia visuomenės
sveikatos
prieţiūros
paslaugas Pagėgių
savivaldybės
gyventojams.

6.

Visuomenės
Priklausomybės
konsultavimo paslaugos sveikatos biuras
rizikingai ir žalingai
alkoholį vartojantiems
asmenims.
Teikiant
anonimines individualias
ir
(ar)
grupines
konsultacijas siekiama
padėti
alkoholį
vartojantiems asmenims
maţinti vartojimą ar
visai atsisakyti alkoholio,
maţinti
alkoholio
vartojimo keliamą ţalą.

Rizikingai
ir
ţalingai
alkoholį
vartojantiems
asmenims ir jų
šeimos nariams

Pagėgių
savivaldybės
Pagėgių
seniūnijos
patalpose

Paslauga
teikiama Nemokamai.
adresu Vilniaus g. 48,
Pagėgiai. Registracija į
konsultacijas vykdoma
tel. 8 65930064
(registracija būtina).

Paslauga
grindţiamas
abipuse
pagarba,
tarpusavio
supratimu,
susitarimu ir teikiama
alkoholį vartojantiems
asmenims ir jų šeimos
nariams.
7.

Kompleksinis
vaiko Pedagoginė
gebėjimų
vertinimas. psichologinė
Asmens galių ir sunkumų, tarnyba
raidos
ypatumų
ir
sutrikimų,
pedagoginių,
psichologinių asmenybės ir
ugdymosi
problemų,
specialiųjų
ugdymosi
poreikių vertinimas.

– Vaikas.

Išankstinė registracija Kreipiasi ugdymo įstaigos ar
tel. 8446 71 511
tėvai.

Tarnybos
patalpose
Aerodromo
Tauragė

g.6,
Mokama (116 Eur)

8.

Individuali
specialisto
konsultacija (45 min):

8.1

Individuali
konsultacija.

8.2

8.3

9.

10.

psichologo Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

– Vaikas, tėvai, šeima

Aerodromo
Tauragė

logopedo Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

– Vaikas

Individuali
spec. Pedagoginė
psichologinė
pedagogo konsultacija.
tarnyba

– Vaikas

Individuali
konsultacija.

Vaiko
įvertinimas

brandos Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

g.6,
Išankstinė registracija Kreipiasi švietimo įstaigos,
tel. 8446 71 511
tėvai
g.6,
Mokama (17 Eur)
Išankstinė registracija Kreipiasi tėvai
tel. 8446 71 511

Tarnybos
patalpose
Aerodromo
Tauragė

Grupei
vaikų, Vilniaus
kuriems nustatytas Pagėgiai
vaikų dienos centro
paslaugų poreikis

Mokama (17 Eur)
Išankstinė registracija Mokama (17 Eur)
tel. 8446 71 511

Tarnybos
patalpose
Aerodromo
Tauragė

Vaikų dienos centras - Pagėgių
dienos socialinės prieţiūros savivaldybės
paslauga.
šeimos
gerovės
centras

g.6,

Tarnybos
patalpose
Aerodromo
Tauragė

– Vaikas

Išankstinė registracija Kreipiasi tėvai.
tel. 8446 71 511

Tarnybos
patalpose

g.6,

Mokama (53 Eur)

g.46, Dėl
paslaugos Nemokama paslauga, kreipiasi
paskyrimo
poreikio vaiko įstatyminiai atstovai
įvertinimo kreiptis į
Pagėgių
seniūniją,
adresu Vilniaus gatvė
46, tel. pasiteiravimui
(8 441) 56089,
(8 441) 57333

7-18 metų amţiaus Mokyklos g. 1, Dėl paslaugos poreikio Paslauga nemokama
socialinė Asociacija
,,Šilgalių kaimo vaikai,
kuriems Šilgalių
k., kreiptis tel. 865282650
bendruomenė“
nustatytas
vaikų Stoniškių sen.
El.p.
dienos
centro
socialinisbuhaltere@pag
paslaugų poreikis.
egiai.lt

10.
1.

Vaikų dienos
priežiūra

10.
2.

,,Pagėgių sandora“

Pagėgių
evangelikų
liuteronų
parapijos labdaros
organizacija
,,Pagėgių
Sandora“

7-18 metų amţiaus
vaikai,
kuriems
nustatytas
vaikų
dienos
centro
paslaugų poreikis.

Pagėgių
evangelikų
liuteronų
parapijos
namuose

Dėl paslaugos poreikio Paslauga nemokama
kreiptis tel. 865333106
El.
p.
petras.vaisvilas@gmail.
com

Vilniaus g. 1A,
Pagėgiai

10.
3.

Vaikų dienos
priežiūra

k., Dėl paslaugos poreikio Paslauga nemokama
socialinė VšĮ ,,Namai prie 7-18 metų amţiaus Kentrių
Rambyno“
vaikai,
kuriems Pagėgių
sen., kreiptis tel. 865615025
nustatytas
vaikų Pagėgių sav.
El.p.
dienos
centro
namaiprierambyno@gm
paslaugų poreikis.
ail.com

10.
4.

Vaikų dienos
priežiūra

socialinė Vilkyškių
evangelikų
liuteronų parapija

11.

Intensyvi krizių įveikimo
pagalba
(laikino
apgyvendinimo paslauga)
asmenims krizių atvejais.

7-18 metų amţiaus
vaikai,
kuriems
nustatytas
vaikų
dienos
centro
paslaugų poreikis

Šereikos g. 7, 868250982
Vilkyškių mstl.,
Vilkyškių
sen., vilkyškiuvdc@gmail.co
m
Pagėgių sav.

Pagėgių
Šeimoms/asmenims
Klaipėdos g. 4,
savivaldybės
esantiems krizinėje
Pagėgiai
šeimos
gerovės situacijoje
centro

Dėl
paskyrimo
įvertinimo
seniūniją

paslaugos
poreikio
kreiptis į
pagal

Paslauga nemokama

Nemokama paslauga teikiama
iki 3 parų. Apgyvendinus
ilgesniam laikui paslauga yra
mokama atsiţvelgiant į šeimos

Paslaugos
sudėtis: Krizių namai
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas
ir
atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė
pagalba,
buitinių ir asmens higienos
paslaugų organizavimas,
kasdieninio
gyvenimo
įgūdţių
ugdymas
ir
palaikymas,
darbinių
įgūdţių ugdymas, esant
poreikiui,
sveikatos
prieţiūros
paslaugų
organizavimas.
12.

Trumpalaikė/ilgalaikė
socialinė globa.

Pagėgių
savivaldybės
šeimos gerovės
–
centro
bendruomeniniai
vaikų
globos
ir
namai

Paslaugos sudėtis
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas
atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė pagalba ar
jos
organizavimas,
kasdieninio
gyvenimo
įgūdţių ugdymas ir
palaikymas,
darbinių
įgūdţių ugdymas ir
dienos uţimtumas ar jo
organizavimas,
asmeninės
higienos

gyvenamąją
vietą. gaunamas pajamas.
Skubiais
atvejais
tiesiogiai (kai gresia
pavojus gyvybei ir
sveikatai) į Šeimos
gerovės centrą, adresu
Klaipėdos g. 4, Pagėgių
miestas.
Tel.
pasiteiravimui (8 441)
56089

Vaikai, laikinai likę
be tėvų globos. Be
tėvų globos likę
vaikai,
kuriems
nustatyta nuolatinė
globa. Vaikai iš
socialinės
rizikos
šeimų.

Vilniaus
Pagėgiai;

g.4A. 8441 57 319, el.p.

Šviesos g. 5,
Maţaičių
k.,
Stoniškių
sen.,
Pagėgių sav.

info@pssgc.lt

Per mėn. - 1619 Eur.

paslaugų organizavimas,
maitinimas,
sveikatos
prieţiūros
paslaugos,
kitos paslaugos.
13.

14.

Palydimoji
jaunuoliams

Socialinių
ugdymo ir
paslauga

paslauga Pagėgių
savivaldybės
šeimos gerovės
centras

įgūdžių Pagėgių
palaikymo savivaldybės

Paslauga teikiama Vilniaus
16-24
m. Pagėgiai
jaunuoliams
kol
baigs
bendrojo
ugdymo programą
(taip
pat
ir
turintiems negalią
ir/ar
specialiųjų
ugdymosi
poreikių),
paliekantiems
ar
palikus
globos
sistemą

g.4A. 8441 57 319, el. p.

Šeimos, patiriančios Šeimų
socialinę riziką
gyvenamosiose
vietose
šeimos gerovės

centras

info@pssgc.lt

Tel. 8441
56 089
el. p.
info@pssgc.lt

57

Nemokama
paslauga,
finansuojama savivaldybės

319, Nemokama

15.

Pagalba
globėjams
(rūpintojams)
ir
įvaikintojams – globos
kokybės vertinimas,
lankymasis ir
darbas šeimose,

socialinis

Pagėgių
savivaldybės
šeimos
gerovės
centro
Globos
centras

Esami ir būsimi Pagal poreikį:
Pasiteiravimui
ar Paslauga nemokama.
globėjai/įtėviai,
registracijai
budintys
globėjai, Globėjų
(rūpintojų)
ir Tel. Nr. 8441 70025
socialiniai globėjai.
įtėvių namuose,
Mob.t. 868479337
Globos
centre,
El.p.
adresu:
globoscentras@gmail.co
Klaipėdos g. 4, m
Pagėgiai

Pagėgių
savivaldybės
šeimos
gerovės
centro

Esami ir būsimi Pagal poreikį:
Mokymų
laikas Paslauga nemokama.
globėjai/įtėviai,
derinamas
su
budintys globotojai, Globėjų
pareiškėjais.
(rūpintojų)
ir Pasiteiravimui
socialiniai globėjai.
ar
įtėvių namuose,
registracijai
Globos
centre, Tel. Nr. 8441 70025
adresu:
Mob.t. 868479337
Klaipėdos g. 4,
Pagėgiai
El.p.
globoscentras@gmail.co
m

intensyvių
atvejų
vertinimas, pagalbos planų
sudarymas,
vykdymas,
padarinių šalinimas,
konsultavimas:
koordinatorius,
psichologas,
specialistai,

globos
GIMK

informavimas,
bendradarbiavimas,
emocinių ryšių kūrimas.
16.

Globos centro veiklos
viešinimas
ir
naujų
globėjų (rūpintojų) ir
įvaikintojų paieška ir
rengimas
–
atrankos,
konsultavimo bei įvadinių
mokymų organizavimas.

Globos centras

17.

Parama maisto produktais Pagėgių
gautų per labdaros paramos savivaldybės
fondą „Maisto bankas“.
šeimos
gerovės
centras
Esant
situacijai,
kaip
„šiandiena“ neturi šeima,
vaikas, suaugęs asmuo
maisto, suruošiamas maisto
paketas iš suaukotų maisto
produktų
akcijų
metu
(renkamų
Tauragės
prekybos centruose).

Šeimos
gerovės
centro
klientai,
kuriems
teikiamos
paslaugios;
vaikų
dienos
centro
lankytojai;

Šeimos gerovės Kiekvieną penktadienį Paslauga nemokama
centro
10.30 val.
administracinėse
maisto
patalpose, adresu: dalinami
produktai
tą
dieną
Klaipėdos g. 4 , besibaigiančio galiojimo
Pagėgiai
parveţti
iš
Šilutės
Šeimos
gerovės
prekybos centrų.
centre gyvenantiems
vaikams, krizių namų
gyventojams;
Tel. pasiteiravimui
gyventojams
dėl
kurių
kreipiasi
seniūnija,
informuodama apie
esamas
maţas
pajamas ar kitas
prieţastis,
esant
paslaugos poreikiui.

(8 441) 56089

18.

Projektas
„Bendruomeninės
paslaugos
šeimai“,
finansuojamas ES lėšomis.
Projekto vykdytojas

Pagėgių
Šeima, vaikas
savivaldybės
šeimos
gerovės
centras

Klaipėdos
Pagėgiai

Pagėgių
savivaldybės
VšĮ „Sudoku“
administracija.

Projekto
partneriai:
Pagėgių
savivaldybės Pagėgių
šeimos gerovės centras; Neįgaliųjų
VšĮ
„Sudoku“, draugija
Neįgaliųjų draugija

Pozityvios
tėvystės Nemokama
mokymai, mediacijos
paslaugos,
individualios
g.4, psichologo paslaugos,
asmeninio asistento
paslaugos

Šeimos gerovės
centro
administracinėse
patalpose, adresu:

Kitose
poreikį

pagal

Pasiteiravimui
ar
registracijai kreiptis į
Bendruomeninius
šeimos
namus,
adresu:
šeimos
gerovės
centro
administracinėse
patalpose, adresu:
Klaipėdos
g.
Pagėgių miestas.

4,

Tel. (8441) 56089
19.

Psichosocialinės
paslaugos -

Pagėgių
savivaldybės
šeimos
gerovės
centras,
VšĮ „Sudoku“
Pagėgių
Neįgaliųjų

Individualios
psichologinės
konsultacijos
suaugusiems
asmenims, poroms,
vaikams.

Šeimos gerovės Išankstinė registracija Paslauga
nemokama,
centro
tel.(8 441)56089
finansuojama projekto lėšomis
administracinėse
patalpose, adresu:
Klaipėdos g. 4,
Pagėgiai.

Kitose patalpose,
pagal paslaugos
teikėją

draugija

20.

Tėvystės gebėjimų
ugdymo programa.

Vaikų tėvai/globėjai
ir Pagėgių
savivaldybės
šeimos
gerovės
centras

Klaipėdos g. 4 , Paslaugos teikimo laikas Paslauga
nemokama,
Pagėgiai
derinamas iš anksto su finansuojama projekto lėšomis
Šeimos gerovės centu.
Tel. pasiteiravimui
(8 441) 56089

21.

Šeimos mediacija –
neteisminė
ginčų
sprendimo
procedūra,
kurios metu vienas ar
keli
mediatoriai,
dalyvaujantys
kompleksinių paslaugų
šeimai projektų veiklose,
padeda
šeimai
rasti
priimtus sprendimus.

22.

Asmeninio
paslauga

Pagėgių
Asmenims
savivaldybės
vaikams nuo
šeimos
gerovės metų.
centras

asistento Pagėgių

ir Šeimos
14 centro

Suaugę

savivaldybės
asmenys/vaikai,
šeimos
gerovės kuriems nustatytas
centras
neįgalumo
arba

nedarbingumo
lygis,
kuriems
reikalinga
kitų

gerovės Dėl paslaugos kreiptis į Paslauga
Šeimos gerovės centrą, finansuojama
adresu Klaipėdos g.4 , lėšomis
administracinėse
Pagėgiai.
patalpose,
Klaipėdos g.4 , Tel. pasiteiravimui
Pagėgiai
(8 441) 56089

Asmens namuose

Dėl paslaugos kreiptis į 7,90 €/val.
Šeimos gerovės centrą,
adresu Klaipėdos g.4 ,
Pagėgiai.
Tel. pasiteiravimui
(8 441) 56089, 57 319

nemokama,
projekto

asmenų pagalba

23.

24.

1.
Socialinė
priežiūra: Pagėgių
pagalba į namus asmens savivaldybės
šeimos
gerovės
namuose.
2.
centras
(Socialinio darbuotojo
padėjėjo
visuma
3.
paslaugų asmeniui arba
šeimai,
padedančių
tvarkytis
buityje
ir
dalyvauti
visuomenės
gyvenime)

Senyvo
asmuo;

amţiaus Asmens
namuose

Senyvo
amţiaus
asmuo su negalia;
Suaugęs asmuo su
negalia;

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
9,40 €/ val. Mokestis
skaičiuojamas
pagal
gaunamas pajamas

Vaikas su negalia
Tel. (8441) 57 319, 56
089

Pagėgių
4. Senyvo
amţiaus Asmens
savivaldybės
asmuo su negalia
namuose
(Dienos globos ir slaugos šeimos gerovės
paslauga. Kompleksinė centras
5. Suaugęs asmuo su

Integrali pagalba.

socialinio
darbuotojo
padėjėjo
ir
slaugos
specialistų reabilitacinės
paslaugos)

Socialinė
prieţiūra,
pagalba į namus asmens
namuose teikiama pagal
asmens
poreikį,
jo
savarankiškumo lygį iki
10 val. per savaitę.

negalia
Vaikas su negalia

Slaugos
paslaugos
asmens
namuose
teikiama pagal asmens
poreikį,
jo
savarankiškumo
lygį
nuo 0,5 iki 3 val. per
dieną, penkias dienas
per savaitę, savaitgaliais
paslaugos neteikiamos.

Tel. (8441) 57 319, 56
089

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
Nemokama
paslauga,
finansuoja savivaldybė

25.

Dienos socialinė globa Pagėgių
savivaldybės
asmens namuose.

1. Senyvo
amţiaus Asmens
asmuo su negalia
namuose

(Kompleksinė, nuolatinė centras
specialistų
prieţiūros
reikalaujanti
pagalba
asmeniui dienos metu)

2. Suaugę asmuo su
negalia

šeimos

gerovės

Dienos socialinė globa
asmens
namuose
teikiama pagal asmens
poreikį,
jo
savarankiškumo lygį

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
10,80

€/val.

nuo 3 val. per dieną, 5
skaičiuojamas
dienas
per
savaitę
gaunamas pajamas
(institucijoje),

Vaikas su negalia

Mokestis
pagal

nuo 2 iki 8 val. per parą,
iki 5 kartų per savaitę
asmens namuose,

Tel. (8441) 56089

26.

Pavėžėjimas
hemodializės
procedūroms

Pagėgių
Dializuojamas
savivaldybės
asmuo
šeimos
gerovės
centras

Pagėgių
savivaldybė
Tauragė

Kiekvienas
asmuo
- vyksta
į Tauragės
gydymo įstaigą planinei
hemodializei 3 kartus
per savaitę. Jie yra
nuveţami ir parveţami.

Tel. (8441) 56089
27.

28.

Šeimos
centro

Pagėgių
- savivaldybės

Vilniaus

Transporto
organizavimas

Šeima, asmuo

Nemokama
paslauga,
finansuojama savivaldybės

gerovės Dėl paslaugos kreiptis į Pagal nustatytą mokestį
Šeimos gerovės centrą,
adresu Klaipėdos g.4 ,
administracinėse
Pagėgiai.
patalpose,
Klaipėdos g.4 , Tel. pasiteiravimui
Pagėgiai
(8 441) 56089

1. Suaugusiems
Neįgaliųjų aprūpinimas Pagėgių
savivaldybės
asmenims/vaikams
techninės
pagalbos
šeimos
gerovės su negalia
priemonėmis
centras

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.

g 46, Paslauga teikiama pagal Transporto
išankstinį
pateiktą teikiamos

paslaugos
Pagėgių

neįgaliųjų
neįgaliojo draugija

neįgaliesiems,

judantiems
veţimėliu, dializuojantiems
ar kitiems skubios pagalbos
reikalingiems asmenims su
negalia.
Organizacijos
nariams
asmeninio
asistento
paslaugų teikimo metu,

vienkartinės paslaugos, kai
vykstama
stacionarines
socialinės globos, slaugos,
gydymo ir reabilitacijos
įstaigas,
ortopedijos
įstaigas,
neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo
tarnybas.

Pagėgiai,
Pagėgių
savivaldybės
neįgaliųjų
draugija

prašymą.
Nuolatinio
pobūdţio
transporto
paslauga yra vykdoma
pagal
sudarytą
organizacijos
vadovo
grafiką.

savivaldybės
teritorijoje
neįgaliųjų draugijos nariams 1
kartą nemokamai arba pagal
nustatytą mokestį. Asmeniui
vykstant į gydymo įstaigą ir
neturint
pajamų kelionės
padengiamos
iš
Vilniaus
g
46, išlaidos
savivaldybės
lėšų.
Pagėgių
Pagėgiai. Registracija
tel. 8441 68465, mob. savivaldybės admininistracijos
868328528, 861683927 direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
.

Neįgaliesiems,
kuriems
transporto
paslaugas
uţsako
savivaldybės
administracija,
organizacijos
nariams,
neįgaliesiems, gaunantiems
periodines
transporto
paslaugas ir veţamiems
pagal
organizacijos
patvirtintą grafiką.
29.

Skalbimo
paslauga

–

dušo Pagėgių
savivaldybės
neįgaliųjų
draugija

Neįgaliųjų draugijos Vilniaus g. 46 , Skalbimo
ir
dušo
nariai, kiti neįgalieji, Pagėgiai
paslaugos
teikiamos
keturis kartus savaitėje:
pensininkai, ir kiti
asmenys
pagal
antradienį
nustatyta
penktadienį nuo 8 val.-

Neįgaliųjų draugijos nariams
du skalbimai per mėnesį yra
nemokami
arba
pagal

nustatytą mokestį.
Pagėgių

savivaldybės

savivaldybės
paslaugų tvarką

30.

Pirminė teisinė pagalba
Ši
paslauga
apima
teisinės
informacijos,
teisinių konsultacijų ir
teisinio
pobūdţio
dokumentų,
skirtų
valstybės ir savivaldybių
institucijoms,
išskyrus
procesinius dokumentus,
rengimą, patarimus dėl
ginčo išsprendimo ne
teismo tvarka, veiksmus
dėl
taikaus
ginčo
išsprendimo bei taikos
sutarties parengimo.

Pagėgių
savivaldybės
administracijos
Dokumentų
valdymo
ir
teisės skyrius

Asmenys,
deklaruoti
gyvenantys
savivaldybės
teritorijoje

14 val.
Reikalinga
registracija
868328528.

admininistracijos
išankstinė direktoriaus ar jo įgalioto
tel. asmens sprendimu.

Vilniaus g. 11, Tel. 8441 70411
ir Pagėgiai
El.p.
v.vytuvis@pagegiai.lt
II – IV nuo 8.00
val. iki 17.00
val.
(pietų
pertrauka nuo
12.00 val. iki
12.45 val.)

Pagėgių
savivaldybės
administracija
kompensuoja
asmeniui (šeimai), kurio (-ių)
pajamos (vidutinės šeimos
pajamos, tenkančios vienam
šeimos nariui) maţesnės uţ
valstybės remiamų pajamų
dydį.
Kompensuojama
skalbimo paslauga vieną kartą
per mėnesį ir dušo paslauga 1
asmeniui vieną kartą per mėn.

Paslauga nemokama

31.

32.

parama Pagėgių
savivaldybės
administracijos
Socialinė
parama
skiriama
nemokamam Socialinės
maitinimui ir mokinio politikos
ir
reikmėms įsigyti (76 sveikatos
eurai). Parama skiriama, skyrius
jeigu šeimos vidutinės
pajamos
vienam
iš
bendrai
gyvenančių
asmenų
ar
vienam
gyvenančiam asmeniui
per mėnesį yra maţesnės
kaip 183 eurai. Dėl
nemokamo
maitinimo
galima kreiptis visus
mokslo
metus,
pablogėjus
šeimos
finansinei
situacijai.
Norintys gauti paramą
mokinio
reikmėms
įsigyti
prašymą
savivaldybei gali pateikti
iki spalio 5 d.

Asmenys deklaruoti Vilniaus g. 46,
ir
gyvenantys Pagėgiai.
savivaldybės
105 kab.
teritorijoje
Darbo dienomis
nuo 8.00 val. iki
17.00 val.

Pagėgių
savivaldybės
Gausios ir neįgalius
administracijos
vaikus
auginančios
šeimos
gali
gauti Socialinės
specialias
lengvatas, politikos
ir
paslaugas, privilegijas ar sveikatos
nuolaidas prekėms bei skyrius

Gausios ir neįgalius
vaikus auginančios
šeimos, deklaruotos
ir
gyvenančios
savivaldybės
teritorijoje

Socialinė
mokiniams.

Šeimos kortelė.

Tel. 844176067

Paslauga nemokama

Prašymą taip pat galima
pildyti internetu:
www.spis.lt

(pietų pertrauka
nuo 12.00 iki
14.45 val.)
Seniūnijose:
Pagėgių
Lumpėnų
Vilkyškių
Natkiškių
Stoniškių

Vilniaus g. 46, Tel. 844156021
Paslauga nemokama
Pagėgiai.
Norintys gauti Šeimos
106 kab.
kortelę, prašymą gali
pildyti
interneto
Darbo dienomis svetainėje
nuo 8.00 val. iki
17.00 val.
www.spis.lt
(pietų

pertrauka

renginiams.
Šeimos
kortelės turėtojai įgyja
galimybę
naudotis
vienkartinėmis
ar
daugkartinėmis kortelės
partnerių
nuolaidomis
tiek viešajame, tiek
privačiame sektoriuje.

nuo 12.00
14.45 val.)

iki

Seniūnijose:
Pagėgių
Lumpėnų
Vilkyškių
Natkiškių
Stoniškių

33.

34.

Dienos socialinė globa

Senyvo
amţiaus Ţemaičių g. 7, Paslauga
teikiama
Pagėgių
asmenys,
suaugę
Pagėgiai
Pirmadienį
–
palaikomojo
asmenys
su
negalia.
penktadienį
gydymo, slaugos
ir senelių globos
9.00-15.00 val. (iki 4
namai
val. per dieną).

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
Paslauga nemokama

Jaunimo
reikalų Paslauga nemokama
garantijų Jaunimo reikalų Jaunuoliai nuo 15 iki Darbo dienomis
29
m.
nuo
8.00
iki
17.00
departamento prie
projektas departamentas
val.
Socialinės apsaugos ir
darbo
ministerijos
Projekto tikslas maţinti
projekto „Judam“ JGI
nedirbančio,
koordinatorė Tauragės
nesimokančio,
apskrityje.
mokymuose
nedalyvaujančio,
Tel. 860503598
Uţimtumo
tarnyboje
neregistruoto 15-29 m.
amţiaus jaunimo skaičių,
įgyvendinant
ankstyvosios
intervencijos
ir
Jaunimo
iniciatyvos
,,Judam”.

aktyvumo
skatinimo
priemones, atsiţvelgiant
į jauno asmens poreikius
ir galimybes.

35.

Pagėgių savivaldybės Pagėgių
Algimanto
jaunimo erdvė
Mackaus
Atviras
darbas
su
gimnazija
jaunimu – tai tokia darbo
su jaunimu forma, kuria
siekiama
visiems
jauniems
ţmonėms
nepriklausomai
nuo
socialinės
padėties,
suteikti
galimybes
saugiai leisti laisvalaikį,
uţsiimti juos dominančia
veikla, o esant poreikiui
–
padedant
kompetetingiems
jaunimo darbuotojams
spręsti
kasdienybėje
kylančius įššūkius ir
klausimus.
Norintis
lankytis jaunas ţmogus
neprivalo
įsipareigoti
lankytis
nuolat
ir
nustatytu laiku uţsiimti
tam tikra veikla – jaunas
ţmogus pats sprendţia,
kaip naudoti savo laiką.

Jaunuoliai nuo 14 Vilniaus g. 9, Atviros
jaunimo Paslauga nemokama
iki
29
metų Pagėgiai.
erdvės darbuotoja.
amţiaus
Tel. 68158866
Paslauga
El.p.
teikiama darbo salkimaviit@gmail.co
dienomis nuo
m
14.00-18.00 val.

36.

atokvėpio Pagėgių
savivaldybės
šeimos gerovės
Socialinės
centras
prieţiūros (Pagalba
į namus) paslaugos;

Laikino
paslauga
-

-

Dienos
globa

Trumpalaikė
globa

Vaikai
iki
18
metų,
kuriems
Asmens
nustatytas
namuose
neįgalumo lygis ir
įstaigoje
specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis
arba
socialinė Pagėgių
specialusis
palaikomojo
gydymo, slaugos nuolatinės
ir senelių globos prieţiūros
(pagalbos) poreikis
namai

socialinė

Suaugęs asmuo,
kuriam nustatytas
ne didesnis nei 55
proc. darbingumo
lygis ir specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis
arba
specialusis
nuolatinės
prieţiūros
(pagalbos) poreikis,
Senatvės pensinio
amžiaus sukakęs
asmuo,
kuriam
nustatytas didelių
ar
vidutinių
specialiųjų poreikių
lygis ir specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis
arba

Teikiama nuo 1 iki 10
val. ir 2 kartus per
savaitę,
teikimo
arba
trukmė per metus iki
208 val.
Dienos
socialinė
globa ne maţiau 3
val. per dieną ir 5
kartus per savaitę
(institucijoje) ir nuo 2
iki 10 val. per parą
asmens
namuose,
periodiškumas
2
kartų per savaitę.
Teikimo trukmė – iki
288 val. per metus.
Laikino
atokvėpio
paslauga,
organizuojant
trumpalaikę socialinę
globą teikiama nuo 12
iki 24 val. per parą.
Nepertraukiamai iki
14 parų per metus.
Bendra
teikimo
trukmė
iki
336
valandų per metus.
Bendra

laikino

Pagėgių
savivaldybės
admininistracijos
direktoriaus ar jo įgalioto
asmens sprendimu.
Pagal gaunamas pajamas

specialusis
nuolatinės
prieţiūros
(pagalbos) poreikis

atokvėpio paslaugos
teikimo trukmė – iki
720
valandų
per
metus.

37.

Mobilios psichologinės
krizės
įveikimo
komandos paslaugos.
Krizinis
įvykis
–
nelaimingas, dramatiškas
atsitikimas,
kuris
sukrečia
ţmogų/šeimą/bendruome
nę ir yra susijęs su realia
ar suvokiama grėsme
sveikatai ir/arba gyvybei.
Paslaugos
teikiamos
saviţudybės/įtariamos
saviţudybės
atveju,
smurtinės mirties atveju,
avarijos,
nelaimingo
atsitikimo
atveju,
bandymo ţudytis atveju.
Paslaugos gali kreiptis
valstybinės
įstaigos,
bendruomenės,
NVO,
verslo įmonės. Telefonu
konsultuoja psichologas.
Atvykstančią komandą
sudaro 2 psichologai,
krizių specialistai

Valstybinis
psichikos
sveikatos
centras

Paslaugos
teikiamos
įstaigoms/organiza
cijoms,
artimiesiems,
bendradarbiams
liudininkams,
bendruomenėms

Visoje Lietuvoje

Tel. 1815

Kiekvieną dieną El.paštas
(įskaitant
mobilikomanda@kriz
savaitgalius)
esiveikimas.lt
nuo 8.00 val. iki
20.00 val.

Paslauga nemokama

38.

Onkopsichosoci
Nemokamas
onkologinių
ligonių alinės pagalbos
tarnyba (OPT)
apgyvendinimas
Kaune.
Asmenims,
kuriems dėl atstumo ar
finansinės
padėties
sudėtinga ambulatoriškai
gydytis
ar
kasdien
tyrimams vykti į Kauno
klinikas,
gydymo
laikotarpiu bus suteiktas
nemokamas
apgyvendinimas Kaune.

Asmenys,
sergantys
onkologinėmis
ligomis

Rotušės a. 21, Išankstinė registracija Paslauga nemokama
Kaunas
darbo dienomis 10.00
– 16.00 val.
Projekto
vadovė
Evelina Šmulkštytė.
Išankstinė registracija
darbo dienomis 10.00
– 16.00 val.
Tel. 868642337
El.
p.
onkotarnyba@gmail.c
om
www.kaniterapija.cent
er

