Pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikiančios organizacijos
Eil.
Nr.

Paslaugos teikėjas

Adresas, kont.tel.

1.

Marijampolės sporto centras

Jaunimo g. 8,
Marijampolė
8 698 09 213

2.

UAB „Sotas“

J. Jablonskio g. 2A
Marijampolė
8 687 13 703

3.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

4.

Marijampolės apskrities moters
veiklos centras

Kęstučio g. 3
Marijampolė
8 682 20 605
Kęstučio g. 3
Marijampolė
(8 343) 59 525
8 633 55 007

Teikiamos paslaugas

Dušo paslaugos
Asmenų, kurie gali kreiptis dėl dušo paslaugų, kategorijos: socialinę
riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia bei suaugę asmenys
su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos.
Dušo paslaugos gali būti skiriamos asmenims/šeimoms, gaunantiems
socialinę pašalpą ar kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
mažesnės už dvigubą VRP dydį, dušo paslaugos teikiamos nemokamai;
50% kainos – jei pajamos didesnės už dvigubą VRP dydį, tačiau neviršija
trijų VRP pajamų dydžio. (VRP dydis nuo 2021-01-01 – 128,00 Eur)
Nemokamo maitinimo paslaugos
Asmenų, kurie gali kreiptis dėl nemokamo maitinimo paslaugų,
kategorijos: socialinę riziką patiriantys vaikai, vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų
šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę
riziką patiriančios šeimos.
Nemokamo maitinimo paslaugos gali būti skiriamos, jei pajamos vienam
šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 VRP dydžio.
Nemokamo maitinimo paslaugos išimties atvejais gali būti skiriamos jei
pajamos vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės
nei 1,5 VRP, bet neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį, kai:
 asmuo yra pensinio amžiaus arba neįgalus asmuo, kuriam nustatytas 030 proc. darbingumo lygis, ir gyvena vienas;
 šeima (vienas vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl
ligos ar nelaimės (gaisro, artimojo mirties ir kt.).
Maitinimo paslaugos (karštas maistas į namus vienišiems, neįgaliems mažas
pajamas gaunantiems senyvo amžiaus asmenims);
Pagalba moterims, nukentėjusioms nuo smurto;
Moterų interesų atstovavimas, pagalba, informavimas, švietimas ir
mentorystė

5.

Marijampolės apskrities vyrų krizių
centras

6.
SAMARIJA Gailestingumo namai
7.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
pagalbos centras „Rūpintojėlis“

8.
VšĮ „Alfa centras“

Varpo g. 13
Marijampolė
8 678 72 262
Vytauto g. 87
Marijampolė
8 688 29 853
Bažnyčios g. 42,
Marijampolė
8 655 16 739
Sodžiaus g. 22,
Geležinių k.,
Marijampolės sav.
8 699 95 576

Prevencinis darbas su smurtautojais ir jų šeimos nariais
Prevencinis darbas su priklausomybę nuo alkoholio ir kitų psichotropinių
medžiagų vartojimo turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais;
Pagalba asmenims, paleidžiamiems (paleistiems) iš įkalinimo įstaigų
Kompleksinės paslaugos šeimoms, asmeninio asistento paslaugos
neįgaliesiems, socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
(nuteistieji, socialinę riziką patiriantys asmenys ir t.t.)
Pagalba priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų turintiems žmonėms,
alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija ir intervencija

