
  

 

Druskininkų 
savivaldybės 

Socialinių paslaugų 
centras 

 

Mus galite rasti: 

Veisiejų g. 17, Druskininkuose

Druskininkų savivaldybės 

Socialinių paslaugų centro darbo laikas: 

I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val. 

V – nuo 8.00 iki 15: val.  
 

Su mumis galite susiekti: 

tel. (8 313) 58 072 ,  

el. p. info@druskininkuspc.lt 

Įstaigos internetinė svetainė 

www.druskininkuspc.lt 

Socialiniame tinkle Facebook: 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų 

centras 
 

eįgaliųjų dienos centras skirtas teikti 

socialinės priežiūros paslaugas dienos metu: 
čia įvairaus amžiaus neįgalieji gali praleisti 
savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama 
veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio 
aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu jų 
artimieji gali dirbti, mokytis ar tiesiog 
atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos 
kasdieninės šeimos nario priežiūros. Centre 
taip pat sudaryta galimybė gauti maitinimą, 
fizioterapijos, kineziterapijos ar 
ergoterapijos procedūras.  
 

NEĮGALIŲJŲ DIENOS 
CENTRAS 

 



 
entras organizuoja ir teikia bendrąsias ir 

specialiąsias socialines paslaugas, vykdo globos 
centro funkcijas, atvejo vadybą, moka pagalbos 
pinigus, aprūpina techninės pagalbos priemonėmis, 
nustato socialinių paslaugų poreikį, vertinti asmens 
(šeimos) socialinių paslaugų poreikį, 
savarankiškumo lygį, organizuoja ir teikia pagalbą 
priklausomybių turintiems asmenims, smurto 
aukoms, smurtautojams, vykdo prevenciją 

entras teikia šias bendrąsias socialines paslaugas: 

 Informavimo; 
 Konsultavimo 
 Tarpininkavimo ir atstovavimo 
 Maitinimo organizavimo 
 Aprūpinimo būtinaisiais daiktais (drabužiais, 

avalyne); 
 Transporto organizavimo 
 Sociakultūrines paslaugas 
 Asmens higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimo 
 

entras teikia šias akredituotas socialinės 

priežiūros paslaugas: 
 Pagalbos į namus – 

teikiamos asmens 

namuose paslaugos, 

padedančios  

asmeniui(šeimai tvarkytis 

buityje; 

 Socialinių įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ir (ar) atkūrimo 

palaikymas – teikiamos paslaugos 

asmenims (šeimoms dienos metu, 

siekiant  palaikyti ir atstatyti 

savarankiškumą, atliekant įvairias 

visuomeniniame ar asmeniniame 

(šeimos) gyvenime reikalingas 

funkcijas;  

 Laikino atokvėpio – paslauga 

skirta asmenims, kurie namuose 

augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir 

(ar) slaugo kartu paslaugos gavėjus, 

suteikiant jiems galimybę 

kompensuoti šeimos interesus ir 

poreikius, pailsėti nuo nuolatinės 

namuose auginamo, prižiūrimo ir 

(ar) globojamo (rūpinamo) kartu 

gyvenančio laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar 

slaugos; 

 Intensyvi krizių įveikimo pagalba – įvykio 

vietoje mobilios krizių įveikimo komandos 

priimami skubūs ir reikalingi sprendimai krizinei 

situacijai išspręsti, organizuojant ir suteikiant 

reikalingas socialines paslaugas; 

 Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 

namuose – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų 

paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), 

kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios 

priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai 

tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą; 

 
 Laikino apnakvindinimo – nakvynės ir 

būtinųjų paslaugų (asmens higienos, 

buitinių) suteikimas asmenims, esant 

krizinei situacijai jei, nesuteikus šių 

paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar 

gyvybei; 

 Psichosocialinės pagalbos – 

Pagalbos suteikimas asmenims, 

išgyvenantiems krizę ar patiriantiems 

stiprius emocinius išgyvenimus;   

 Pagalba globėjams 

(rūpintojams) ir įvaikintojams – 

atrankos, konsultavimo bei 

mokymų organizavimo paslaugų 

teikimas suteikiant žinių ir 

kompetencijų, reikalingų auginant 

globojamus (rūpinamus) ir 

įvaikintus vaikus.  

 Dienos socialinės globos ir integralios 

pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) 

asmens namuose – užtikrina visumą paslaugų, 

kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, 

teikiama kompleksinė nuolatinė priežiūros ir 

slaugos reikalaujanti pagalba dienos metu.  

entras teikia šią socialinės globos paslaugą: 


