Patvirtinta
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-45
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS
Kodas
SPIS

206

208

310

320

360

Socialinės paslaugos
pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjai

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Vaikai su negalia ir jų šeimos;
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos
Asmeninės higienos
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų
ir priežiūros paslaugų šeimos;
organizavimas
vaikai su negalia ir jų šeimos;
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys suaugę
asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir šeimos
II.
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Pagalba į namus
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl
ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo
netekę asmenys);
socialinę riziką patiriančios šeimos
Socialinių įgūdžių
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
ugdymas, palaikymas senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.
ir (ar) atkūrimas
Socialinę riziką patiriančios šeimos
I.
Transporto
organizavimas

Psichosocialinė
pagalba teikiama
skyriuje Krizių centre

Socialinės
paslaugos
kaina vienam
asmeniui

1,41 Eur/km

4,49 Eur/kartas

7,98 Eur/val.

6,67 Eur/val.

258,34
Eur/mėn.
Vaikai,
kuriems
pagal
Lietuvos 13,86 Eur/val.
Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji
priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su
jų atstovais pagal įstatymą;
krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo
praradimas, artimojo netektis ir kt.)
esančios šeimos ir jų nariai;
socialinę riziką patyrę ar patiriantys
vaikai ir jų šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos
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360

340

350

410

400

411
414
415
411
428

Psichosocialinė
pagalba teikiama
Šeimos gerovės
skyriuje

Vaikai,
kuriems
pagal
Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji
priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su
jų atstovais pagal įstatymą;
krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo
praradimas, artimojo netektis ir kt.)
esančios šeimos ir jų nariai;
socialinę riziką patyrę ar patiriantys
vaikai ir jų šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos
Laikinas
Socialinę riziką patiriantys suaugę
apnakvindinimas
asmenys;
senyvo amžiaus asmenys;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo
kurių paleidimo iš pataisos įstaigos
dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesiai
Vaikai,
kuriems
pagal
Lietuvos
Intensyvi krizių
Respublikos
vaiko
teisių
apsaugos
įveikimo pagalba
pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji
priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su
jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
socialinę riziką patiriantys suaugę
asmenys;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo
kurių paleidimo iš pataisos įstaigos
dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę
asmenys, jų vaikai ir kt.)
Laikinas atokvėpis,
Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas
kai teikiamos
(‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės priežiūros
socialinės integracijos įstatyme, kuriam (paslaugos
iems) nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis arba specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
Vaikų dienos
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų
socialinė priežiūra
šeimos;
neįgalūs vaikai ir jų šeimos;
kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos
vaikai ir jų šeimos)
III.
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
Dienos socialinė
Vaikai su negalia;
globa asmens
suaugę asmenys su negalia;
namuose
senyvo amžiaus asmenys
Dienos socialinė
Vaikai su negalia
globa institucijoje
Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas
Laikinas atokvėpis,
(-i) Neįgaliųjų socialinės integracijos
kai teikiamos
įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas
socialinės globos
specialusis nuolatinės slaugos poreikis
paslaugos
arba specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis
_______________________________

35,47 Eur/val.

19,70 Eur/para

27,50 Eur/para

7,98 Eur/val.

2,73 Eur/val.

8,76 Eur/val.

7,09 Eur/val.
8,76 Eur/val.

