Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų
paslaugų suteikimas asmeniui (šeimai), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros,
sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Paslauga skiriama:
1. senyvo amžiaus asmenims (vienas asmuo arba sutuoktiniai);
2. suaugusiems asmenims su negalia (vienas asmuo arba sutuoktiniai);
3. likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims po
institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.);
4. kitiems asmenims, šeimoms.
Dėl apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo (vienas iš sutuoktinių) kreipiasi į
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal
gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti , patvirtintą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. neįgaliojo ar senatvės pensininko pažymėjimą;
3. darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui yra nustatyta);
4. 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;
5. jei socialiniam darbuotojui, atliekančiam vertinimą, reikalinga papildomą 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.);
6. jei apgyvendinami likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukęs pilnametystės asmuo po
institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.), įrodančius dokumentus, kad buvo įsteigta
institucinė vaiko socialinė globa.
Esant sprendimui skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, tačiau tuo metu
įstaigai negalint teikti paslaugų, asmuo pagal sprendimo gavimo datą įrašomas į Socialinių paslaugų
namuose esančią eilę paslaugoms gauti. Už jos sudarymą atsakingas Socialinių paslaugų namų
direktoriaus paskirtas socialinis darbuotojas.
Apsigyvenę savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį:

1. gamina maistą;
2. perkasi maisto produktus, kitas maisto ruošimui reikalingas prekes, švaros priemones, viršutinius
ir apatinius drabužius, avalynė, patalynę ir pan.;
3. tvarko gyvenamąjį kambarį, sanitarines patalpas bei virtuvę (nušluosto dulkes, plauna grindis ir
pan.), siekiant palaikyti švarą ir tvarką laikantis higieninių normų;
4. sudaro jaukią gyvenamąją aplinką (paveikslai, gėlės, nuotraukos, vazos ir kiti dekoratyviniai
aksesuarai);
5. lankosi sveikatos priežiūros įstaigose įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka;
6. naudojasi kitomis Socialinių paslaugų namų teikiamomis socialinėmis paslaugomis;
7. vykdo kitus Socialinių paslaugų namų administracijos nurodymus buities tvarkymo
srityje.
Mokėjimas už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas:
 gaunantys apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas asmenys su negalia
(šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos) moka už sunaudotą vandenį ir elektros energiją
pagal jų butuose įrengtus elektros ir vandens skaitiklių parodymus, o mokestis už patalpų
šildymą apskaičiuojamas proporcingai kiekvieno buto šildomam plotui. Asmuo (šeima),
kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už
VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubą dydį, moka 5 procentų asmens (šeimos) pajamų
dydžio mokestį.
 Asmenims (šeimoms), gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose, komunalinės
išlaidos (išlaidos šilumai, elektros energijai, vandeniui ir kt.) skaičiuojamos pagal apskaitos
prietaisų parodymus, pateikiant kiekvienam asmeniui (šeimai) bendrų apskaitos prietaisų
parodymus ir išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarką.
 Už savarankiško gyvenimo namuose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas asmenys
(šeimos) 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 pajamos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

