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Pas mus Jūs vėl atrasite gyvenimo džiaugsmą!

Savarankiško gyvenimo namai

Kam skirti?

Pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią.

Į Savarankiško gyvenimo namus priimami asmenys, kurie yra dar pakankamai savarankiški, t.y.
dar gali patys bent iš dalies pasirūpinti savo higiena, apranga, valgiu, laisvalaikiu, tačiau jau
nebenori arba nebegali gyventi vieni ir kuriems jau reikalinga pagalba iš šalies. Socialinis
darbuotojas padeda gamintis, maudytis, tvarkytis kambarį, WC ir virtuvėlę, padeda išsiskalbti,
išsilyginti, apsipirkti maistą ir kitus buityje reikalingus daiktus, drabužius, avalynę. Įstaigos
darbuotojai taip pat rūpinasi gyventojo saugumu, laisvalaikiu, užimtumu, bendravimu, užtikrina
paskirtų medikamentų vartojimą nustatytu režimu.

Paslaugos trukmė

Gyventi Savarankiško gyvenimo namuose galima nuo 3 mėnesių iki neterminuoto laikotarpio.

Kiek vietų?

Savarankiško gyvenimo namuose yra įrengti 9 vienviečiai kambariai.
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Kiekvienas kambarys yra apstatytas baldais, turi virtuvėlę, WC, dušą, atskirą elektros ir šalto bei
karšto vandens apskaitą. Kambariuose yra telefonas, kuris skirtas bendrauti įstaigos viduje ir
susisiekti su išore, taip pat veikia bevielis internetinis ryšys. Pagal poreikį, asmenims
sudaromos sąlygos bendrauti su artimaisiais per "Skype" programą.

Užimtumas

Įstaigoje yra organizuojami įvairūs užsiėmimai: stalo žaidimų, įvairių rankdarbių, muzikos
klausymo, piešimo, filmų žiūrėjimo, spaudos apžvalgos, literatūros skaitymo, taip pat
užsiėmimai kompiuteriu, naršymas internete. Yra įrengta salė, kurioje yra mankštinamasi bei
vyksta kiti aktyvūs užsiėmimai. Kai už lango gražus oras, yra organizuojami pasivaikščiojimai ar
pasisėdėjimai lauke.

Užsiėmimuose asmenys dalyvauja savanoriškai ir pagal galimybes.

Paslaugos kaina

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos kaina susideda iš dviejų dalių:
bazinės ir kintamosios kainos dalies. Bazinė kainos dalis yra nustatyta įstaigos ir yra pastovi
kiekvieną mėnesį. Kintamąją kainos dalį sudaro mokesčiai už elektrą, šildymą, vandenį,
sutvarkytas nuotekas, šiukšles, drabužių ir patalynės skalbimą bei džiovinimą.

Už paslaugos kainą asmeniui suteikiamas kambarys su pagrindiniais baldais, užtikrinamas
saugumas ir priežiūra visą parą,
pagal poreikį
teikiama pagalba
buities ir asmens higienos srityse,
organizuojamas maitinimas arba maisto produktų pristatymas, sveikatos priežiūros paslaugos,
transportas vykti į gydymo įstaigas, būtiniausia medicininė pagalba, sudarytos sąlygos
užsiimti mėgstama veikla, tenkinti savo asmeninius poreikius:
skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių,
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klausytis
radijo, melstis, naudotis kompiuteriu, dalyvauti įstaigoje organizuojamuose užsiėmimuose,
šventėse.

Kitos paslaugos asmeniui teikiamos pagal poreikį, už jas atskirai sumokant. Maistą ir kitas
buityje reikalingas prekes gyventojai perkasi patys
arba jiems nuperka socialinis darbuotojas / artimieji. Vieną kartą per savaitę yra sudarytos
sąlygos įstaigos transporto priemone vykti į Šiaulius apsipirkti ar kitais reikalais.

Paslaugos teikiamos:

- sudarius sutartį dėl socialinių paslaugų teikimo tiesiogiai su VšĮ "Senolių namai"; ir / arba

- sudarius trišalę sutartį su VšĮ "Senolių namai" ir asmens gyvenamosios vietos savivaldybės
administracija (tam tikrais atvejais savivaldybių administracijos kompensuoja dalį socialinės
priežiūros kainos)
.

Kreipiantis dėl paslaugų, reikia pateikti šiuos dokumentus:

1) užpildytą Prašymą-paraišką dėl socialinių paslaugų (pildomas įstaigoje);

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);

4) spec. poreikio nustatymo pažymą, jei asmeniui nustatytas priežiūros ar globos poreikis;
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5) šeimos gydytojo pažymą apie bendrą sveikatos būklę (F027/a).
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