
 
 

SBĮ KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS SOCIALINĖS 

PASLAUGOS  ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

KARANTINO METU 

 

Lietuvos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) 

grėsmės, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas, ribojant tiesioginį kontaktą 

tarp paslaugas teikiančių darbuotojų ir paslaugų gavėjų, siekiant apsaugoti tiek paslaugų gavėjus, tiek 

darbuotojus nuo koronaviruso užkrato.  

 

Būtinosios socialinės paslaugos, laikantis saugumo priemonių tiesioginio kontakto metu, teikiamos Kauno 

gyventojams, kuriems reikalinga dienos socialinė globa/ integrali pagalba namuose, užtikrinant, kad būtų 

patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: aprūpinama maistu, medikamentais, teikiamos slaugos namuose 

paslaugos ir pan. Gyvybiškai svarbiomis paslaugomis taip pat laikomos Krizių centro teikiamos 

apgyvendinimo paslaugos moterims (moterims su vaikais). Tam tikrais atvejais ar esant įtarimams dėl 

padidėjusios rizikos šeimoje, socialinės paslaugos tiesioginio kontakto metu teikiamos šeimoms, 

auginančioms vaikus. 

 

Kauno rajono gyventojai, kuriems reikalingos informavimo ir konsultavimo paslaugos, aptarnaujami 

nuotoliniu būdu, informaciją  ir konsultacijas teikiant telefonu arba el. paštu.  

 

Dėl informavimo ir konsultavimo paslaugų prašome nevykti ir nerekomenduoti kitiems vykti į SBĮ 

Kauno rajono socialinių paslaugų centrą ir jo skyrius. Raginame paslaugų gavėjus elgtis saugiai ir 

atsakingai, įvertinti galimybę gauti reikiamą informaciją ir konsultacijas nuotoliniu būdu, t. y.  

paskambinti ar rašyti elektroninį laišką. 

 

Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima teikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  

www.spis.lt   

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO METU  

• Informacijos teikimas 

Dėl informavimo paslaugos kreiptis: 

➢ paslaugų namuose neįgaliems vaikams organizavimo, klausimais, susijusiais su Socialinių paslaugų 

skyriaus veikla, esant krizinei situacijai asmens namuose, į Socialinių paslaugų skyriaus vedėją 

socialiniams reikalams Dovilę Veličkaitę, tel. 867143808, el. p. d.velickaite@kaunorspc.lt 

➢ atvejo vadybos, socialinio darbo ir psichologo paslaugų šeimoms, auginančios vaikus, organizavimo 

ir teikimo klausimais į Šeimos gerovės skyriaus vedėją socialiniams reikalams Kristiną 

Banuškevičienę, tel. 865560432, el. p. sgsvedejas@kaunorspc.lt 

➢ dienos socialinės globos institucijoje paslaugų neįgaliems vaikams organizavimo ir teikimo klausimais 

į Dienos socialinėms globos centro vedėją socialiniams reikalams Aušrą Drevininkaitienę, tel. 8 

68344275, el. p. dienoscentras@kaunorspc.lt 

➢ apgyvendinimo paslaugos Krizių centre moterims (moterims su vaikais), organizavimo ir teikimo 

klausimais į Krizių centro vedėją socialiniams reikalams Oną Grabauskienę, tel. 862095167, el. p. 

krzvedejas@kaunorspc.lt 
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• Dienos socialinė globos asmens namuose paslaugos ( integrali pagalba)  

Dienos socialinė globos asmens namuose paslaugos (integrali pagalba) karantino laikotarpiu teikiamos, 

užtikrinant būtinąsias socialines ir slaugos paslaugas namuose sunkią negalią turintiems Kauno rajono 

gyventojams, ribojant socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugos specialistų darbą, atliekant tik tas veiklas, 

kurios yra būtinos patenkinti asmens gyvybinius ir slaugos poreikius (asmens higiena, maitinimas, slaugos 

procedūros pagal gydytojo paskyrimus ir pan.). Darbuotojai intensyviai renka esamą pagalbos poreikį ir į jį 

reaguoja, palaikomas kontaktas telefonu.  Psichologo konsultacijos dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugų gavėjams teikiamos telefonu. Kineziterapijos procedūros karantino laikotarpiu nėra atliekamos, 

paslaugų gavėjų artimieji yra konsultuojami telefonu.  

Konsultacijas ir informaciją apie dienos socialinė globos asmens namuose paslaugas ( integrali pagalba) teikia 

socialinė darbuotoja Dovilė Martinonė tel. 862095176, el. paštu dienosgloba@kaunorspc.lt ir socialinio darbo 

organizatorė Justė Maročkaitė tel. 867143739,el. paštu j.marockaite@kaunorspc.lt  

 

 

• Atvejo vadyba ir socialinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus 

Atvejo vadyba ir socialinės paslaugos šeimoms, auginančios vaikus, karantino laikotarpiu teikiamos, siekiant 

riboti tiesioginį kontaktą. Esant poreikiui, pagalbos planai sudaromi, elektoriniu paštu ir telefonu surinkus 

visą reikalingą informaciją iš suinteresuotų šalių ir išklausius šeimos nuomonę. Esant poreikiui organizuoti 

atvejo vadybos posėdį, specialistai ir šeima bendrų sprendimų paieškai telkiami vaizdo priemonėmis. Tam 

tikrais atvejais ar esant įtarimams dėl padidėjusios rizikos pagalba teikiama šeimos namuose, laikantis 

saugumo priemonių. Socialinio darbo specialistai ieško kūrybiškų ir lanksčių būdų kaip palaikyti ryšį su 

šeimomis nuotoliniu būdu: bendravimas vyksta telefonu, elektroniniu paštu, įvairiomis programėlėmis (pvz.: 

Messenger). Siekiant padėti šeimoms ir vaikams įveikti šį laikotarpį, socialinio darbo specialistai teikia 

emocinę paramą, palaikymą, tėvams teikia informaciją ir konsultacijas dėl vaikų užimtumo karantino 

sąlygomis, paaštrėjus konfliktams – padeda ieškoti taikių ir konstruktyvių konflikto sprendimo būdų tarp 

šeimos narių, konsultuojant tėvystės klausimais padeda įveikti tėvystės iššūkius karantino laikotarpiu. 

Šeimoms taip pat teikiama aktuali informacija apie prevencinius apsaugos nuo viruso būdus, konsultuojama 

ar nukreipiama į reikiamus specialistus socialinių išmokų klausimais, padedama spręsti sunkumus dėl vaikų 

nuotolinio ugdymo, o taip pat – sunkiausiai besiverčiančioms šeimoms organizuojama reikiama parama 

maistu, higienos priemonėmis, teikiama informacija apie kitas pagalbą nuotoliniu būdu teikiančias įstaigas ir 

organizacijas. 

Šiuo laikotarpiu  ypatingai svarbi psichologinė pagalba išgyvenantiems nerimą, sergantiems depresija. Šeimos 

gerovės skyriaus psichologas telefonu ar, esant galimybėmis, vaizdo priemonėmis konsultuoja šeimas, vaikus. 

Išgyvenančius nerimą, vienatvę ar norinčius pasikalbėti kviečiame į psichologę kreiptis ne tik telefonu, bet ir 

parašyti elektroninį laišką, į kurį atsakoma per dvi darbo dienas.  

Dėl Šeimos gerovės skyriaus paslaugų šeimoms, auginančios vaikus, organizavimo ir teikimo kreiptis į atvejo 

vadybininką pagal šeimos gyvenamąją vietą: 

Atvejo vadybininko vardas pavardė, kuruojamos 

Kauno rajono teritorijos 

Tel. Nr. El. pašto adresas 

Atvejo vadybininkė Lapių, Domeikavos, 

Vandžiogalos ir Užliedžių seniūnijose Sandra 

Driučikienė 

8 65 560447 s.driucikiene@kaunorspc.lt 

Atvejo vadybininkė Batniavos, Vilkijos, apyl. ir 

Vilkijos seniūnijose Vitalija Mockienė 

8 674 20641 v.mockiene@kaunorspc.lt 

Atvejo vadybininkė Samylų, Taurakiemio, 

Neveronių ir Karmėlavos seniūnijose Jolita 

Romualda Račkaitienė 

8 606 68306 j.rackaitiene@kaunorspc.lt 

Atvejo vadybininkė Linksmakalnio, Alšėnų ir 

Garliavos apyl. seniūnijose Karolina Tužilkinaitė 

8 620 95173 
k.tuzilkinaite@kaunorspc.lt 
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Atvejo vadybininkė Zapyškio, Ežerėlio, 

Raudondvario, Akademijos ir Ringaudų seniūnijose 

Vilija Perevičienė 

8 655 60446 

v.pereviciene@kaunorspc.lt 

Atvejo vadybininkė Garliavos ir Rokų seniūnijose 

Rasa Zaikauskienė 

8 655 60498 
r.zaikauskiene@kaunorspc.lt 

Atvejo vadybininkė Babtų ir Čekiškės seniūnijose 

Kristina Šadauskienė 

8 655 60 414 k.sadauskiene@kaunorspc.lt 

 

Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, kontaktai pateikti: https://www.kaunorspc.lt/struktura-ir-

kontaktai/seimos-geroves-skyrius/ 

Psichologė Neringa Sutkutė konsultuoja tel. Nr. 867420812, el. paštu sgspsichologas@kaunorspc.lt  

 

Kilus bet kokiam įtarimui dėl galimai prieš vaiką naudojamo smurto ar kitokio pavojus vaiko fiziniam 

ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, apie tai būtina pranešti policijai 112. 

 

• Apgyvendinimo paslaugos moterims (moterims su vaikais) Krizių centre  

Apgyvendinimo paslaugos moterims (moterims su vaikais) Krizių centre ( Vytauto g. 68, Garliava, Kauno r.) 

teikiamos tik iki karantino paskelbimo paslaugas gavusiems paslaugų gavėjams. Vykdomas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, nuotoliniu būdu palaikomas ryšys su atvejo vadybininkėmis. Klientėms teikiamas 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas teikiant dokumentus įvairioms įstaigoms ar institucijoms, 

kreipiantis į gydytojus, ruošiant dokumentus tarnyboms. Esant poreikiui organizuojama transporto paslauga. 

Vyksta kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, namų ruošos darbai, švaros virtuvėje,  

kambariuose palaikymas, maisto ruošimas, vaiko (-ų) ugdymas, bendravimas, dienotvarkės laikymasis, 

aplinkos tvarkymas, darbo įgūdžių ugdymas. Klientės laisvalaikį leidžia siūdamos daugkartinio naudojimo 

maišelius, medžiagines kaukes. Iš dovanotų mezgimo siūlų klientės mezga, siuvinėja.  Psichologė Krizių 

centre gyvenančioms klientėms ir jų vaikams teikia konsultacijas bei rekomendacijas tiesioginio kontakto 

metu pagal suderintą darbo grafiką, organizuoja įvairaus pobūdžio užsiėmimus (meno terapijos, filmų 

peržiūras jų aptarimus ir kt.). Išoriniams klientams psichologas teikia konsultacijas ar  palaikomuosius 

pokalbius nuotoliniu būdu naudojant įvairias ryšio priemones. Tris kartus per savaitę gaunama parama maisto 

produktais LPF „Maisto bankas“. Šią paramą gauna Krizių centro klientės bei sunkiai besiverčiančios šeimos, 

gyvenančios Kauno rajone (ne Garliavoje gyvenančioms šeimos maisto parama išvežiojama į namus).  

 

Esant laisvoms apgyvendinimo vietoms, nauji paslaugų gavėjai (moterys, moterys su vaikais) karantino 

metu į Krizių centrą gali būti priimami tik išbuvę 14 dienų saviizoliacijoje. Karantino laikotarpiu Krizių 

centre paslaugų gavėjų lankymas yra draudžiamas. Tai būtina, siekiant apsaugoti Krizių centre gyvenančius  

naujagimius, vaikus, nėščias ir sveikatos sutrikimų turinčias moteris nuo koronaviruso užkrato.  

Konsultacijas ir informaciją apie apgyvendinimo paslaugos organizavimą ir teikimą teikia Krizių centro 

vedėja socialiniams reikalams Ona Grabauskienė, tel. 862095167, el. p. krzvedejas@kaunorspc.lt 

 

 

•  Dienos socialinės globos paslaugos Dienos socialinės globos centre negalią turintiems vaikams 

karantino laikotarpiu neteikiamos. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. yra draudžiama veikla vaikų, žmonių 

su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Jeigu tėvų darbas yra susijęs su koronaviruso 

(COVID-19) plitimo valdymu Lietuvoje ir jų neįgalių vaikų priežiūra neįmanoma namuose, socialinė 

priežiūra yra užtikrinama įstaigoje. Nuo 2020 m.  kovo 25 d. dienos socialinės globos paslaugas institucijoje 

gaunantiems vaikams pradėta kiekvieną dieną 9:45 organizuoti mankštą ir ryto ratą nuotoliniu būdu bendroje 

konferencijoje Zoom programoje. Prie šios veiklos gali prisijungti visi dienos socialinės globos paslaugas 
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institucijoje gaunantys klientai. Taip pat darbo laiku su kiekvienu darbuotoju vaikai gali susisiekti asmeniškai 

nuotoliniu būdu.  

Konsultacijas ir informaciją apie dienos socialinės globos institucijoje paslaugų neįgaliems vaikams 

organizavimą ir teikimą teikia Dienos socialinėms globos centro vedėja socialiniams reikalams Aušra 

Drevininkaitienė, tel. 8 68344275, el. p. dienoscentras@kaunorspc.lt 

 

• Vaikų dienos centruose  karantino laikotarpiu vaikų užimtumo veiklos nevykdomos. Vadovaujantis LR 

Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo kovo 16 d. 

iki balandžio 13 d. yra draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo 

centruose. Vaikų dienos centro darbuotojai su vaikų dienos centrą lankančių vaikų šeimomis bendrauja 

telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis. Šeimos informuojamos apie galimybę kreiptis iškilus problemoms. 

Tėvams teikiama  informacija  apie galimybę gauti psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu. Vaikų dienos centrą 

lankančių vaikų šeimoms, esant poreikiui, sudaromos sąlygos gauti maitinimo paslaugą ir karantino 

laikotarpiu. Tokiu atveju šeimoms, laikantis visų saugumo reikalavimų, yra išdalinami maisto produktų 

rinkiniai.  

Konsultacijas ir informaciją apie Šeimos gerovės skyriaus vaikų dienos centro veiklos organizavimą ir teikimą 

teikia Šeimos gerovės skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičienė, tel. 865560432, el. p. 

sgsvedejas@kaunorspc.lt    

Konsultacijas ir informaciją apie Garliavos vaikų dienos centro veiklos organizavimą ir teikimą teikia projekto 

vadovė Vaida Blažaitienė, tel. 837551241, el. p. krzpsichologas@kaunorspc.lt 

 

• Asmens higienos paslaugos Kauno rajono gyventojams SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre 

karantino laikotarpiu neteikiamos.  

Konsultacijas ir informaciją teikia socialinio darbo organizatorė Lina Grigė tel. 867420788 arba el. paštu 

pagalbainamus@kaunorspc.lt   

 

 

Ačiū visiems už susitelkimą ir atsakingą bei kūrybišką požiūrį į būtinos socialinės pagalbos teikimą Kauno 

rajono gyventojams.  Esame stiprūs tik dirbdami kartu! 

___________________________ 
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