
SADM Alytaus VGN

Paslaugų gavėjai

Partneriai



Projektas “Socialines priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą
besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3
metų amžiaus ir bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos.”

Projektas	yra	vienas	iš	projekto	“Tvaraus	perėjimo	nuo	institucinės	globos	prie	šeimoje	ir	bendruomenėje	teikiamų	paslaugų	sistemos	sąlygų
sukūrimas”	(Nr.08.4.1- ESFA	–V-405-01-0001)	finansuojamų	veiklų.

Projekto pavadinimas



Projekto tikslas

Laiku	suteikus	kompleksinę	pagalbą,	vykdyti	mažamečių	vaikų	
atskyrimo	nuo	motinų	prevenciją



Projektas	“Socialinės	
priežiūros	paslaugos,	
teikiant	kompleksinę	
pagalbą	
besilaukiančioms	
moterims	ir	
motinoms,	vienoms	
auginančioms	
vaiką/vaikus	iki	3	
metų	amžiaus	ir	
bandomosios	
budinčių	globotojų	
veiklos	užtikrinimo	
paslaugos”

Teikia	laikino	
apgyvendinimo	ir	

socialinės	
priežiūros	
paslaugas

Ø besilaukiančios moterys, kurios dėl
įvairių priežasčių negali ar nepajėgia
savarankiškai gyventi savo būste ar
jo susirasti;

Ø motinos su vaikais, neturinčios
pastovios gyvenamosios vietos,
atsidūrusios socialinės rizikos ar/ir
krizinėje situacijoje, neturinčios
reikiamų motinystės bei socialinių
įgūdžių savarankiškam gyvenimui.
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Veiklos

VGN

o iki 12 mėn. laikino apgyvendinimo paslauga:
Ø Reikiamais baldais apstatytas kambarys, kuriame gali gyventi ne daugiau
kaip dvi moterys su vaikais.

Ø Moterys aprūpinamos patalyne, rankšluosčiais, pagal poreikius rūbais,
batais, būtiniausiomis higienos priemonėmis ir kitais daiktais (vaiko rūbai,
sauskelnės ir kt.).

Ø Yra virtuvė, kurioje yra reikiami baldai, buitinė techniškai tvarkinga
įranga (viryklė, šaldytuvas ir kt.).

Ø Kiekviena, šeimos asmeniu skiriama ne mažiau kaip: dvi lėkštės, šaukštas,
šakutė, peilis, šaukštelis, du puodeliai).

Ø Vonios (dušo), tualeto patalpos įrengtos užtikrinant asmeninį privatumą.

Ø Maitinimas iki 30 k.d.



Veiklos

VGN

o Socialinės priežiūros paslaugos. Nustačius Paslaugų gavėjų poreikius
organizuojamos reikiamos paslaugos:

Ø Socialinio darbuotojo konsultacijos.
Ø Psichologo konsultacijos.
Ø Organizuojami pasirengimo savarankiškam gyvenimui mokymai; tėvystės
įgūdžių ugdymo, besilaukiančios moters pasiruošimo gimdymui; naujagimių
priežiūra, vaikų ugdymas;

Ø Esant poreikiui, asmeninės higienos/savitvarkos, asmeninio biudžeto tvarkymo,
bendravimo ir bendradarbiavimo, profesinių-darbinių įgūdžių ugdymas,
pagalba mokantis bei ieškant darbo (visą paslaugos teikimo laikotarpį);

Ø Priklausomybių prevencija ir gydymo organizavimas.
Ø Šeimų savipagalbos grupių organizavimas bei ryšių su artimaisiais atkūrimo
skatinimas.

Ø Teisinis švietimas bei teisinės pagalbos organizavimas (supažindinant su
tėvystės pripažinimo, išlaikymo priteisimo, laikinosiomis apsaugos bei
kardomosiomis priemonėmis ir kt.).



Veiklos

VGN

• surandamos	ir	atrenkamos	paslaugų	gavėjos,	kurios	išreiškia	norą	gauti	
paslaugą.

• bendradarbiaujama su Alytaus regiono VVTAĮT, Alytaus regiono
savivaldybių socialinės paramos skyriais, BŠN, TBK ir kitais specialistais.

• Teikiama informavimo ir konsultavimo paslauga moterims dėl paslaugų
teikimo Alytaus regione.

• Dirba socialinis darbuotojas, psichologas.

• Esant poreikiui, užtikrinamas kitų specialistų paslaugos
(psichoterapeuto, karjeros specialisto, teisininko ir kt.) prieinamumas
kitose įstaigose.

• Sudaromos sutartys su paslaugų gavėju.



• Informavimas apie paslaugas.
• Reikiamų dokumentų surinkimas.
• Dalyvavimas pagal poreikį:
Ø sudarant individualų soc. priežiūros planą.
Ø Nustatant besilaukiančios moters, motinos, vaiko poreikius, parenkant ir

organizuojant reikiamas paslaugas.
Ø Plano įgyvendinime ir jo priežiūroje: ne rečiau kaip kartą per mėnesį: vertinama

teikiamos paslaugos pažanga, sunkumai. Dalyvauja: moteris, paslaugas teikiantys
specialistai, kiti suinteresuoti asmenys (vaiko teisių, socialinių paslaugų skyriaus
specialistai, atvejo vadybininkai ir kt.)

• Likus mėnesiui iki paslaugos teikimo pabaigos organizuojamas aptarimas dėl
plano įgyvendinimo, teikimo kokybės, numatomi tolimesni moters savarankiško
gyvenimo žingsniai.

• Suteikus visas paslaugas, įgyvendinus visas priemones, pasiekus uždavinius,
pasibaigus, nutraukus sutartį informuojama VVTAĮT bei savivaldybė, pateikiama
apibendrinta informacija: apie paslaugos teikimą šeimai, jos dalyvavimą,
rezultatus bei tolimesnės rekomendacijos.

Partneriai



• NEMOKAMOS Laikino apgyvendinimo paslaugos,
įskaitant reikalingą inventorių (baldus, patalynę,
rankšluosčius, būtiniausias higienos priemones ir kt.)
bei dirbančių darbuotojų paslaugos.

• Moterims, neturinčioms pajamų (neturinčioms ar
nepateikusioms dokumentų šioms išmokoms gauti),
organizuojamas nemokamas maitinimas 30 k.d..

• Iš gaunamų išmokų (motinystės pašalpa, socialinė
pašalpa ir/ar išmoka vaikui organizuojamas jų bei jų
vaikų maitinimas, perkami būtiniausi drabužiai
besilaukiančiai moteriai ar motinai ir vaikui, kitos
prekės, priklausomai nuo moters pajamų.

VGN

Apmokėjimas už paslaugas


