Anykščių rajono socialinių paslaugų
centras (toliau –ARSPC) yra Anykščių
rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
teikianti
nestacionarias
socialines
paslaugas Anykščių rajono gyventojams.

Tarnybos tikslas - užtikrinti saugią
aplinką asmenims (šeimoms) ir jų vaikams,
patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusių
nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos
žmonėmis, prostitucijos ir kt.), ugdyti ir
stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimus
savarankiškai spręsti savo socialines
problemas, padėti jiems įveikti socialinę
atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su
visuomene
Šioje tarnyboje organizuojamos ir
teikiamos:
 bendrosios
socialinės paslaugos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo
ir atstovavimo;
 socialinės priežiūros paslaugos- laikino
apnakvindinimo (iki trijų parų) ir laikino
apgyvendinimo
(iki šešių
mėnesių)
paslaugos.

ARSPC Motinos ir vaiko krizių tarnyba
teikia
laikino
apnakvindinimo
ir
apgyvendinimo paslaugas asmenims ir jų
vaikams patekusiems į krizinę situaciją,
deklaravusiems gyvenamąją vietą ir/ar
faktiškai gyvenantiems Anykščių rajone,
kuriems nustatytas laikino apnakvindinimo/
apgyvendinimo paslaugų poreikis: atsidūrus
krizinėje situacijoje (nukentėjusių nuo
smurto artimoje aplinkoje, stichinių
nelaimių, prekybos žmonėmis, prostitucijos
ir kt.) ir išskirtiniais atvejais, kai asmuo
patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla
grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui.

Motinos ir vaiko krizių tarnyboje bus
suteiktos paslaugos:
 informavimas ir konsultavimas;
 bendravimas ir bendradarbiavimas;
 tarpininkavimas ir atstovavimas,
tvarkant dokumentus įvairiose institucijose,
padedant asmenims spręsti socialines,
psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines

problemas,
palaikant
santykius
su
artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl
socialinių išmokų mokėjimo ir pan.;
 maitinimo paslaugų organizavimas;
 asmens higienos paslaugos;
 gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
palaikymas, padedant sumokėti mokesčius
bei apsipirkti, planuojant ir atliekant namų
ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio
bendravimo įgūdžius;
 laisvalaikio organizavimas.

Dėl
laikino
apnakvindinimo/
apgyvendinimo paslaugos gali kreiptis:
 moterys (vyrai) su vaikais, negalintys
gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto;
 moterys (vyrai) su vaikais, nukentėję nuo
stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir pan.);
 moterys (vyrai) ir jų vaikai tapę prekybos
žmonėmis
ir
prostitucijos aukomis;
 asmenys ir jų vaikai pakliuvę į krizinę
situaciją.

Tarnybos uždaviniai:

ANYKŠČIŲ RAJONO
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Šaltupio g. 11, Anykščiai LT- 29131
Tel.:8 381 52079
Faks.8 381 43140
El. paštas
anyksciuraj.spc@gmail.com
interneto puslapis
www.socialinespaslaugos.lt
MOTINOS IR VAIKO KRIZIŲ
TARNYBOS
Socialinės darbuotojos
Karolina Sakalauskienė
Vaida Garšanovienė
Tel.: 8 381 52079

 teikti socialines paslaugas asmenims
(šeimoms) ir jų vaikams patekusiems į
krizinę situaciją (nukentėjusių nuo smurto
artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis,
prostitucijos ir kt.), suteikiant laikiną saugų
prieglobstį (apnakvindinimą), bei kitas
būtinąsias paslaugas (asmens higienos,
maisto gaminimo, kt.), socialinio darbuotojo
pagalbą, padėti krizinę situaciją įveikti;
 teikti intensyvią krizių įveikimo ir
psichosocialinę
pagalbą
asmenims,
išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius
emocinius išgyvenimus (sunkias ligas,
netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį,
moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų
šeimoms artimiesiems;

El. paštas
k.sakalauskiene@socialinespaslaugos.lt
garsanoviene.vaida@gmail.com

KRIZIŲ TARNYBA

 siekti prevenciškai užkirsti kelią
galimoms socialinėms problemoms šeimoje;
suteikti visapusišką kompleksinę pagalbą
kritinėje situacijoje atsidūrusiems Motinos ir
vaiko krizių tarnybos klientams;

mob. tel. 8 615 14928
mob. tel. 8 67308689

MOTINOS IR VAIKO

 aprūpinti būtiniausiais
maisto
produktais,
asmeninės
higienos
reikmenimis,
gyvenamosios
sąlygos
sudarytos taip, kad būtų kuo artimesnės
namams.

Šviesi, neapsimesta meilė,
atidumas kiekvienam sutiktam.
Tėvas Stanislovas

