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Gargždų socialinių paslaugų centro
darbo laikas:

I–IV nuo 8.00 iki 17.00 val.
    V nuo 8.00 iki 15.45 val.

Susisiekite su mumis:
el. paštas gargzduspc@gmail.com

telefonas 8 46 470202
mob. tel.: 8 686 33702, 8 683 23934

Adresas: 
Sodo g. 1, LT-96136 Gargždai, Lietuva

Internetinė svetainė 
www.gargzduspc.lt

 Gargždų socialinių 
paslaugų centras

Norintiems ir galintiems paremti

Gyventojai, mokantys pajamų mokestį, 
savo nuožiūra gali skirti iki 2 procentų 
paramą užpildydami formą „Prašymas 
pervesti 2 procentus pajamų mokesčio 
sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, 
turintiems teisę gauti paramą“ nurodant 
mūsų įstaigos pavadinimą, kodą ir adresą.

Gargždų socialinių paslaugų centras 
Įmonės kodas 163748481

A. s. Nr. LT71 4010 0402 0005 9276
Luminor Bank, AB



Socialinių įgūdžių ugdymo ir palai-
kymo paslaugos teikiamos asmenims 
(šeimoms), gyvenantiems ir deklaravu-
siems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos socialinių įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos 
Vaikų dienos centre?
• socialinę riziką patiriantiems vaikams ir 
jų šeimoms;
• socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
• vaikams, turintiems kitų socialinių ir (ar) 
psichologinių problemų, kuriems reikalin-
gos socialinės paslaugos, ir jų šeimoms.

Vaikų dienos centre teikiamos 
paslaugos:
• informavimo; 
• konsultavimo;
• tarpininkavimo ir atstovavimo; 
• bendravimo;
• maitinimo organizavimo;
• kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo;
• darbinių įgūdžių ugdymo;
• asmens higienos paslaugų organizavi-
mo;
• psichologinės pagalbos;
• kitos paslaugos, reikalingos asmeniui 
pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai:
• Socialinis darbuotojas;
• Socialinio darbuotojo padėjėjas; 
• Psichologas.

Asmenys, norintys gauti socialines 
paslaugas, gali kreiptis į seniūnijų socia-
linius darbuotojus pagal savo deklaruotą 
gyvenamąją vietą.

Kokius dokumentus pateikti?
Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs 
priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to 
padaryti, dėl socialinių įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos 
Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų 
dienos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos 
socialinį darbuotoją pagal deklaruotą 
gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-
paraišką gauti socialines paslaugas (for-
ma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir 
pateikia šiuos dokumentus: 
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 
(pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar 
leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES 
valstybių narių piliečiams);
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją 
vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad 
jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atve-
ju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos 
apskaitos dokumentuose);
• pageidaujantys gauti socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo paslaugas įstaigoje – 
medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, 
patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) 
apie asmens sveikatos būklę, pateikiant 
išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
• pažymas apie asmens (šeimos) gautas 
pajamas, jeigu šios informacijos Socialinės 
paramos skyrius neturi savo duomenų 
bazėse;

• kitus būtinus dokumentus, kurių patei-
kimas reglamentuotas atskirais teisės ak-
tais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:
• Socialinių paslaugų teikėjas, gavęs 
Socialinės paramos skyriaus sprendimą, 
pasirašo sutartį su paslaugas gaunančio 
asmens suaugusiu šeimos nariu ar jo 
globėju (rūpintoju).
• Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir 
(ar) atkūrimo paslauga teikiama nemoka-
mai. 

Vaikų dienos centre siūlomos veiklos:
• Darbinė veikla:
 - siuvimas, siuvinėjimas;
 - mezgimas, nėrimas, vėlimas;
 - keramika;
 - darbeliai iš gamtinių medžiagų;
 - medžio darbai, pynimas iš vytelių.
• Kūrybinė veikla:
 - dailė, darbai iš popieriaus;
 - muzikinių įgūdžių lavinimas;
 - teatrinė veikla ir taikomasis šokis.
• Socialinė pažintinė veikla:
 - kompiuterinių įgūdžių lavinimas;
 - teminiai pokalbiai (diskusijos, 
 paskaitos);
 - bendravimo įgūdžių lavinimas;
 - kasdieninių įgūdžių lavinimo 
  užsiėmimai;
 - laisvalaikio, kultūrinių renginių, 
 tradicinių švenčių organizavimas 
 (išvykos, vakaronės).
• Sportinė veikla


