ĮSTAIGOS, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ JONAVOS RAJONE

Eil.
Nr.
1.

Įstaigos kontaktai

Socialinės
priežiūros
paslauga
Pagalba į namus

Jonavos rajono
socialinių paslaugų
centras (įstaigos kodas
300629722, įstaigos
teisinė forma – biudžetinė Socialinių įgūdžių
įstaiga, įstaigos buveinės
ugdymas,
adresas – Chemikų g.
palaikymas ir (ar)
136, Jonava)
atkūrimas

Laikinas
atokvėpis
Psichosocialinė
pagalba

Paslaugos gavėjų grupės
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus
asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti
asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių
savarankiškumo netekę asmenys)
Socialinę riziką patiriantys vaikai 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, kiti asmenys ir jų šeimos

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos
šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą 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

Paslaugos teikimo vietos
adresas
Asmens namuose

Chemikų g. 136, Jonava,
Karaliaus Mindaugo g. 7,
Ruklos mstl., Ruklos sen.,
Jonavos r.,
Jaunystės g. 6, Upninkų k.,
Upninkų sen., Jonavos r.,
Pergalės g. 13, Šveicarijos
k., Šveicarijos sen., Jonavos
r.,
Kauno g. 34A, Žeimių
mstl., Žeimių sen., Jonavos
r.
Asmens namuose
Chemikų g. 136, Jonava

2.

3.

Jonavos nakvynės
namai (įstaigos kodas
191643975, įstaigos
teisinė forma – biudžetinė
įstaiga, įstaigos buveinės
adresas – Girelės g. 1B,
Jonava)
Jonavos vaiko ir šeimos
gerovės centras (įstaigos
kodas 190313070,
įstaigos teisinė forma –
biudžetinė įstaiga,
įstaigos buveinės adresas
– Mokyklos g. 6, Jonava)

Pagalba
globėjams
(rūpintojams),
budintiems
globėjams,
įtėviams ir
šeimynų
dalyviams ar
besirengiantiems
jais tapti
Apgyvendinimas
nakvynės
namuose
Laikinas
apnakvindinimas

Intensyvi krizių
įveikimo pagalba

Palydėjimo
paslauga
jaunuoliams

nariai, socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir
jų šeimos, smurtautojai, kiti asmenys ir jų šeimos
Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę
asmenys, asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais),
budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais

Chemikų g. 136, Jonava

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus
asmenys

Girelės g. 1B, Jonava

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus
asmenys, iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių
paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12
mėnesių
Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos
šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą,
socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką
patiriantys suaugę asmenys, socialinę riziką patiriančios
šeimos, kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir
kt.)
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),

Girelės g. 1B, Jonava

Mokyklos g. 6, Jonava

Mokyklos g. 6, Jonava

4.

Jonavos rajono
Panoterių krašto
bendruomenė (įstaigos
kodas 156869340,
įstaigos teisinė forma –
asociacija, įstaigos
buveinės adresas – P.
Vaičiūno g. 38, Panoterių
mstl., Bukonių sen.,
Jonavos r.)

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo
teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno
socialinę riziką patiriančioje šeimoje
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)

Asmens namuose

Socialinių įgūdžių
ugdymas,
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus
asmenys ir jų šeimos,
kiti asmenys ir jų šeimos

P. Vaičiūno g. 38, Panoterių
mstl., Bukonių sen.,
Jonavos r.

Pagalba į namus

5.

VšĮ Lietuvos
reabilitacijos ir slaugos
centras (įstaigos kodas
303267602, įstaigos
teisinė forma – viešoji
įstaiga, įstaigos buveinės
adresas – Paupio g. 40,
Ruklos k., Ruklos sen.,
Jonavos r.)

Apgyvendinimas
savarankiško
gyvenimo
namuose

Suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys

Paupio g. 34, Ruklos k.,
Ruklos sen., Jonavos r.

6.

Kauno arkivyskupijos
Caritas (įstaigos kodas
192068157, įstaigos
teisinė forma – tradicinė
religinė bendruomenė ar
bendrija, įstaigos

Socialinių įgūdžių
ugdymas,
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

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,
kiti asmenys ir jų šeimos

Vilniaus g. 11, Jonava

buveinės adresas –
Papilio g. 5, Kaunas)

7.

VšĮ Vaikų ir jaunimo
visapusiško lavinimo
centras (įstaigos kodas
302673906, įstaigos
teisinė forma – viešoji
įstaiga, įstaigos buveinės
adresas – Barborlaukio g.
5, Šveicarijos k.,
Šveicarijos sen., Jonavos
r.)

Psichosocialinė
pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos
šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą, 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, smurtautojai, kiti asmenys ir jų šeimos

Kosmonautų g. 15, Jonava

