Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikiamos asmenims, kuriems nustatytas
intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikis, tai:
 laikino apnakvindinimo paslaugos poreikis;
 laikino apgyvendinimo paslaugos poreikis;
 trumpalaikės socialinės globos poreikis.
Laikino apnakvindinimo paslaugos - nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos) suteikimas
asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., kai nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens
sveikatai ar gyvybei.
Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos asmenims:
 grįžusiems iš įkalinimo vietų;
 socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų;
 valkataujantiems;
 elgetaujantiems;
 neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos.
Laikino apnakvindinimo paslaugos asmenims teikiamos iki 6 mėnesių. Asmenims, neturintiems
kur gyventi, įvertinus padėtį atskiru Socialinės paramos skyriaus sprendimu laikino
apnakvindinimo paslaugos gali būti pratęsiamos. Laikino apnakvindinimo paslaugos per parą
teikiamos nuo 17 val. iki 9 val.
Laikino apgyvendinimo paslauga - suteikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą, asmenims su
vaikais patyrusiems smurtą šeimoje, atsidūrusiems sunkioje krizinėje situacijoje, kai kyla grėsmė
asmens sveikatai ir gyvybei, dėl smurto ar kitos prievartos laikinai pasitraukusiems iš nuolatinės
gyvenamosios vietos.
Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos:
 asmenims su vaikais patyrusiems smurtą šeimoje;
 asmenims (šeimoms) nukentėjusiems nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių;
 esant laisvų vietų, gali būti apgyvendinami ir kiti asmenys (šeimos), kuriems laikino
apgyvendinimo paslaugos poreikis nenustatytas, tačiau pageidauja pasinaudoti laikino
apgyvendinimo paslaugomis:
gaunantys dienos socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų centre;
laikinai neturintys gyvenamosios vietos.
Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos iki 3 mėnesių. Asmenims, neturintiems kur gyventi,
įvertinus padėtį atskiru Socialinės paramos skyriaus sprendimu laikino apgyvendinimo paslaugos
gali būti pratęsiamos.
Trumpalaikė socialinė globos paslauga - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Trumpalaikė socialinė globa teikiama:
 vaikams, likusiems be tėvų globos;
 vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
 vaikams, likusiems be tėvų globos ir sulaukusiems pilnametystės po institucinės vaiko
socialinės globos, kurie mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje (iki 21 m.);
 jaunuoliams iš socialinės rizikos šeimų, likusiems be tėvų, kurie mokosi bendrojo ugdymo
įstaigoje (iki 21 m.).
Dėl laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugų asmuo kreipiasi į Šilalės rajono
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą,
užpildydamas prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti (formą SP-8, patvirtintą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 pažymą ir kitus dokumentus apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki
kreipimosi dienos, jei nėra duomenų bazėse, kuriomis gali naudotis Socialinės paramos
skyrius;
 jei socialiniam darbuotojui, atliekančiam vertinimą, reikalinga papildoma informacija,
susijusi su socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymu, jis gali pareikalauti iš
asmens papildomų dokumentų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti
(pridedamos sveikatos priežiūros ir kitų institucijų specialistų išvados ir (ar) dokumentai,
buities tyrimo aktas, surašytas seniūnijos ar Socialinės paramos skyriaus darbuotojo su
atitinkamos seniūnijos seniūno išvada apie apgyvendinimo reikalingumą ir kt.).
Mokėjimas už intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas:
 Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo
fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, laikino apgyvendinimo paslaugos 7
pirmąsias kalendorines dienas teikiamos nemokamai.
 Trumpalaikės socialinės globos paslaugos socialinės rizikos vaikams ir vaikams, laikinai
netekusiems tėvų globos, teikiamos nemokamai.
 Už teikiamas laikino apgyvendinimo paslaugas asmenys moka pagal Mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei pagal
Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono
savivaldybės tarybos.
 Asmens (šeimos), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės
remiamų pajamų trigubą dydį, intensyvios krizių įveikimo paslaugas asmuo (šeima) moka 5
procentų asmens (šeimos) pajamų dydžio mokestį.
 Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą arba
asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutines šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį, intensyvios krizių įveikimo paslaugos teikiamos
nemokamai.

