
Laikinas apgyvendinimas iki 12 mėn. ar ilgiau moterims, moterims su vaikais 

Krizių centre 

 

Apgyvendinimo iki 12 mėn. ar ilgiau paslaugos moterims, moterims su vaikais Krizių centre 

paskirtis: teikti nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų 

(asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl 

patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, 

prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. 

Paslaugos aprašymas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos 

paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos 

darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros 

paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo 

lygį apgyvendinimo krizių centruose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, 

atsižvelgiant į jo poreikius. 

Paslauga skirta: krizės ištiktoms moterims, moterims su vaikais; krizės ištiktoms senyvo amžiaus 

moterims, kitoms moterims, patiriančioms socialinę riziką, kurios deklaravę gyvenamąją vietą  ar 

faktiškai gyvena Kauno rajono savivaldybėje. 

Paslaugos trukmė: iki 12 mėnesių, nustačius apgyvendinimo poreikį, Centro direktoriaus sprendimu 

Apgyvendinimo paslauga gali būti pratęsta ilgiau. 

Mokėjimas už paslaugas: Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens finansines galimybes, 

vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, bet neturi 

viršyti 20 procentų asmens pajamų. 

 Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:  

•prašymą – paraišką laikino apnakvindinimo paslaugai gauti (SP-8); 

•asmens tapatybės dokumentą; 

•pažymą apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas už praėjusius 3 mėnesius; 

•medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) (galima pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo – 

paraiškos pateikimo); 

•vaikų gimimo liudijimus – jei asmuo kreipiasi su vaikais; 

•kitus reikalingus dokumentus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. 

Kontaktiniai duomenys: 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras 

Vytauto g. 68, 

Garliavos mstl., Kauno r. 

Tel. (8-37) 55 12 41 

Mob. Tel. 8-620 951 67 

El. paštas krzcentras@kaunorspc.lt 
 

Skyriaus vedėja socialiniams reikalams Ona Grabauskienė 8 37 55 12 41 

Socialinė darbuotoja Danguolė Baronienė 8 37 55 12 41 

Psichologė Vaida Blažaitienė 8 37 55 12 41 
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