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Projekto partneriai
Palangos miesto savivaldybė
Labdaros ir paramos fondas
„Dienvidis“

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Kas yra Asmeninio asistento
paslauga?
Atsižvelgiant į individualius asmens
poreikius,
asmeniui
suteikiama
individuali pagalba namuose ir
viešojoje aplinkoje (palydint ir
komunikuojant), kuri padėtų gyventi
bendruomenėje ir integruotis į ją,
neleistų
izoliuoti
asmens
nuo
bendruomenės ir
skatintų
savarankiškumą, būtiną kasdieniame
gyvenime.

(orientuotis,
judėti,
dirbti
bei
savarankiškai tvarkyti asmeninį ir
socialinį gyvenimą), ir kuriems
reikalinga kitų asmenų pagalba.

režimo
laikymasis,
savivoka,
disponavimas finansiniais ištekliais,
vaistų
vartojimas,
socialinis
bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kokias paslaugas gali suteikti
asmeninis asistentas?

Kaip organizuojamas paslaugos
teikimas?

Asmeninis asistentas gali suteikti:

Paslauga organizuojama, remiantis 4
pagrindiniais žingsniais

- asmeniui pagalbą namuose ir
viešojoje aplinkoje, skatindamas jo
savarankiškumą, būtiną kasdieniame
gyvenime;
- individualią diskretišką pagalbą,
susijusią su asmens higiena (padės
rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir
kt.);

Kas gali gauti paslaugą?
Teisę į asmeninio asistento paslaugas
turi asmenys nuo 16 metų iki šiuo
metu galiojančio pensinio amžiaus,
kuriems
Neįgaliųjų
socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka
nustatytas neįgalumo lygis arba
darbingumo
lygis
dėl
fizinės
(judėjimo, regos, klausos, vidaus
organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės
negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai
apriboja
jų
veiklą,
dalyvumą

- lydėti asmenį į sveikatos priežiūros,
užimtumo ar kitas valstybės ar
savivaldybės
institucijas,
įstaigas,
organizacijas,
darbą,
laisvalaikio
praleidimo vietą;
- organizuoti asmens maitinimą
(pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
- individualią pagalbą asmeniui,
adekvačiai reaguojant į aplinką ir
siekiant
užmegzti bei
palaikyti
socialinius santykius su ta aplinka
(kalbėjimas, laiko suvokimas ir
orientavimasis
aplinkoje,
dienos

Kur kreiptis norint gauti
paslaugą?
Palangos
miesto
savivaldybės
Socialinės rūpybos skyriui, Vytauto g.
112, Palanga, 117 kab., tel. (8 460)
487 32.

