ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS AKREDITUOTAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS
SAVIVALDYBĖJE
Informacija atnaujinta 2022-05-12

VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paslaugos teikėjas
Asociacija „Suvalkijos saulytės“
(Vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“)
VšĮ Degučių vaiko dienos centras
Šunskų kaimo bendruomenė
(Vaikų dienos centras „Fazaniukas“)
Maltos ordino pagalbos tarnyba
(Marijampolės maltiečių vaikų dienos centras)
Šv. Vincento Pauliečio parapija
(Vaikų dienos centras „Dangaus vaikai“)
VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centras „Židinys“
(Vaikų dienos centras „Saulutė“)
Balsupių kaimo bendruomenė
(Vaikų dienos centras „Kelias, kuriuo reikia eiti“)
Marijampolės krašto samariečių bendrija
Marijampolės socialinės pagalbos centras
(Paramos šeimai padalinio Igliaukos seniūnijoje VDC
„Spindulėliai“

Paslaugos teikimo vieta
Marijampolė, Vytenio g. 47
El. p. suvalkijos.saulytes@gmail.com
Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28 El.
p. deguciu@gmail.com
Marijampolės sav., Šunskai, Varpo g. 31
El. p. milda.senkiene@gmail.com
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
El. p. vaida.salaseviciene@maltieciai.lt
Marijampolė, Vytauto g. 33 El.
p. virgytez@gmail.com
Marijampolės sav., Sasnava, Žaliosios g. 2
esenkuvkiene@gmail.com
Marijampolės sav., Balsupių k., Balsės g. 5
balsupiubendruomenesvdc@gmail.com
Marijampolė, Gedimino g. 1
silvijadr@gmail.com
Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g. 1A
centrasigliauka@mspc.lt

Akredituotų
vietų sk.
20

Laisvų
vietų sk.
4

25

5

24

-

15

-

18

-

25

-

20

3

20

-

30

-

Dėl paslaugos gavimo vaiko tėvai (globėjai), kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildomas vietoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (savo ir vaikų);
3. Jei vaikas turi negalią – patvirtinantį dokumentą. Seniūnijos socialinis darbuotojas gali paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų poreikiui įvertinti.
Jeigu akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatomas atvejo vadybos posėdžio metu, poreikį vertina atvejo vadybininkas bei pateikia
dokumentus Socialinių paslaugų skyriui.

PAGALBA Į NAMUS
Eil.
Nr.
1.

Paslaugos teikėjas

Paslaugos gavėjai

Marijampolės socialinės pagalbos
centras
Bažnyčios g. 19
Tel.: (8 343) 54 286, 8 612 65 301
El. p. pagalba@mspc.lt

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Vaikai su negalia ir jų šeimos;
Kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų
priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

2.

Maltos Ordino pagalbos tarnyba
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
Tel. 8 636 37 104
El. p. vaida.salaseviciene@maltieciai.lt

3.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

4.

VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos
institutas“
VšĮ ,,Nuoširdus rūpestis“

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų
priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Socialinę riziką patiriančios šeimos.
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Vaikai su negalia ir jų šeimos;
Kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų
priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

5.

Akredituotų
vietų sk.
91

Laisvų
vietų sk.
-

Paslaugos kaina
Iki 5 val./sav. –
150,30 Eur/ mėn.
Iki 10 val./sav. –
300,60 Eur/mėn.

16

-

7,00 Eur/val.

20

-

8,50 Eur/val.

24

2

8,70 Eur/val.

12

2

6,85 Eur/val.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS
Eil.
Nr.

Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo vieta

4.

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolė, Vytauto g. 17
Tel.: 8 615 30 269; el. p. centras@mspc.lt
VšĮ „Sakmėja“
Marijampolė, Vytauto g. 33
Tel. 8 655 49 257; el.p. vsi.sakmeja@gmail.com
VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos
centras „Židinys“ (projektinė veikla)
Marijampolė, Vytenio g. 47
Tel. 8 685 44 834; el. p. mdc.zidinys@gmail.com
Vilkaviškio vyskupijos Caritas

5.

SAMARIJA gailestingumo namai

2.

3.

Paslaugos gavėjai

Akredituotų
vietų sk.
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
250
Socialinę riziką patiriančios šeimos.

Laisvų
vietų sk.
-

Paslaugos kaina
258,68 Eur/mėn.

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

25

25

220,16 Eur/mėn.

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

10

-

-

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Iš pataisos įstaigų paleisti asmenims, nuo kurių
paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne
daugiau nei 12 mėnesių.
Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir
jų šeimos;
Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių
paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne
daugiau nei 12 mėnesių.

10

10

Nenustatyta

30

30

8,52 Eur/val.

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS
Eil.
Nr.
1.

Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo vieta
Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolė, Vytauto g. 87
Tel.: (8 343) 53 515, 53 517, 8 612 65 302
El. p. technika@mspc.lt

Paslaugos gavėjai
Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
Senyvo amžiaus asmenys;
Smurtautojai;
Iš pataisos namų paleisti asmenys, kuo kurių
paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne
daugiau nei 12 mėnesių.

Akredituotų
vietų sk.
4

Laisvų
vietų sk.
-

Paslaugos kaina

Akredituotų
vietų sk.
12

Laisvų
vietų sk.
1

Paslaugos kaina

788,38
Eur/mėn.

APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE

Eil.
Nr.
1.

Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo
vieta
Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolė, Vytauto g. 87
Tel.: (8 343) 53 515, 53 517; 8 612 65 302
El. p. technika@mspc.lt

Paslaugos gavėjai
Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
Senyvo amžiaus asmenys;
Kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz.:
besilaukiančios moterys, nepilnametės
besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos).

788,38
Eur/mėn.

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA
Eil. Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo vieta
Nr.
1. Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolės sav., Liudvinavo sen.,
Netičkampio k., Šešupės g. 5
Tel. 8 684 68554
El. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Paslaugos gavėjai

Akredituotų
vietų sk.
Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko
28
teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta
laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams
kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų
vaikai ir kt.).

Laisvų
vietų sk.
-

Paslaugos kaina

Akredituotų
vietų sk.
5

Laisvų
vietų sk.
5

Paslaugos kaina

30

30

8,43 Eur/val.

1173,43
Eur/mėn.

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA
Eil.
Nr.
1.

2.

Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo vieta
Vilkaviškio vyskupijos Caritas

SAMARIJA gailestingumo namai

Paslaugos gavėjai
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji
Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas,
artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų
nariai;
Socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę
asmenys ir jų šeimos;
Kiti asmenys ir jų šeimos.
Socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę
asmenys ir jų šeimos

Nenustatyta

LAIKINAS ATOKVĖPIS
Eil.
Nr.
1.

2.

Paslaugos teikėjas

Paslaugos gavėjai

Maltos Ordino pagalbos tarnyba
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
Tel. 8 636 37 104
El. p. vaida.salaseviciene@maltieciai.lt
Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolė, Bažnyčios g. 19
Tel.: (8 343) 54 286, 8 612 65 301
El. p. pagalba@mspc.lt

Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i)
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis
Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i)
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis

Akredituotų Laisvų vietų Paslaugos kaina
vietų sk.
sk.
1
1
7,00 Eur/val.

1

1

Akredituotų
vietų sk.
8
10

Laisvų
vietų sk.
-

Nenustatyta

APGYVENDINIMAS APSAUGOTAME BŪSTE
Eil.
Paslaugos teikėjas
Nr.
1. Kalvarijos socialinės globos namai
2. VšĮ ,,Sudoku“

Paslaugos gavėjai
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

Paslaugos kaina

PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS
Eil.
Paslaugos teikėjas
Nr.
1. Maltos Ordino pagalbos tarnyba
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
Tel. 8 602 11 419
El. p. akvile.jakimaviciene@maltieciai.lt

Paslaugos gavėjai
• likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų) ar
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 metų), ar
vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų (nuo 16
metų)
• sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų),
kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba)
institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką
patiriančioje šeimoje
• sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų),
kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba)
institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką
patiriančioje šeimoje(su apgyvendinimu)

Akredituotų
vietų sk.
4

Laisvų
vietų sk.
2

Paslaugos kaina

5

5

150,00

4

1 (vyr.)

650,00

40,00

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS
AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI
Eil. Paslaugos teikėjas/paslaugos teikimo vieta
Nr.
1. Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolės sav., Liudvinavo sen.,
Netičkampio k., Šešupės g. 5
Tel. 8 673 49843;
El. p. globoscentras2@gmail.com

Paslaugos gavėjai
Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys;
Asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų
dalyviais.

