
Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje vaikams turintiems negalią 

 

 

 

Dienos socialinė globa institucijoje –visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje. Paslauga gali būti 

teikiama nuo 3 iki 10 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę. Paslauga teikiama vaikams nuo 7 iki 18 

metų, turintiems proto ir/ar fizinę negalią, psichologinės raidos sutrikimus (išskyrus psichinės 

sveikatos sutrikimų), kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas bei jų šeimos. 

 

 
 

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos institucijoje paslaugą, kreipiasi į 

gyvenamosios vietos seniūniją, Prašymą- paraišką socialinėms paslaugos gauti ir pateikia šiuos 

dokumentus: 

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją; 

2. seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba Valstybės įmonės Registrų centro išduotą 

pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo 

nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį 

apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena Kauno rajono savivaldybėje; 

3. teismo nutartį dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba) arba teisės 

aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą; 

4. neįgaliojo pažymėjimą;  

5. pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar specialųjį nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikį; 

6. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo (esant poreikiui, psichiatro) medicinos dokumentų 

išrašą / siuntimą (forma F 027/a), kuriame turi būti nurodytos ligų diagnozės, informacija apie asmens 

sveikatos būklę, medikamentų vartojimą, ir patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis 

ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis;  

7. pažyma apie asmens (šeimos) 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl Paslaugos teikimo gautas 

pajamas (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės 

informacinių sistemų); 

 

Mokėjimas už paslaugą: 

• Asmens pajamos ir mokesčio už Paslaugą dydis apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašais. 

• Mokėjimo už paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens 

(šeimos narių) finansines galimybes mokėti. 

 

Susidomėjus kviečiame atvykti į Dienos centrą susipažinti su teikiamomis paslaugomis, bei 

dirbančia specialistų komanda.  

Atsakingas asmuo: Socialinė darbuotoja Urtė Stasiulytė dienoscentras@kaunorspc.lt  

Tel. 865560497  
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