
Mūsų
kontaktai

Turite minčių, klausimų,
abejonių? 
Rašykite mums, skambinkite ar
užsukite. Aptarsime, patarsime,
padėsime.

Kuo tikime,
kokiais esame
ir ko tikimės iš
kitų? 

Dienos
socialinės
globos
centras
senjorams

dienoscentras@fabijoniskiuspn.lt

Fabijoniškių socialinių paslaugų
namai
S.Stanevičiaus g. 57,
Vilnius

(8-5) 270 3858

Dienos centro
darbo laikas

I - IV
7 - 19 val.

 
V 

 7 - 18 val. 
 

Prieššventinėmis dienomis 
dirbame 1 val. trumpiau.

Šventinėmis dienomis Dienos centre
teikiamos trumpalaikės socialinės globos

paslaugos.

Mūsų vertybės - pagarba visiems žmonėms,
lygios galimybės, įgalinantis požiūris,
atsakomybė, bendradarbiavimas, nuolatinis
tobulėjimas, profesionalumas, kūrybiškumas. 

Mūsų pasididžiavimas
Dienos centrui suteiktas EQUASS Assurance
kokybės ženklas. Tai reiškia, kad įstaiga nuolat
tobulėja ir teikia europietiškos kokybės
socialines paslaugas, grįstas orientacija į asmenį,
jo socialinio dalyvavimo skatinimą, gyvenimo
kokybės gerinimą.

mailto:dienoscentras@fabijoniskiuspn.lt


Profesionalūs, patyrę,
jautrūs, rūpestingi
specialistai, savo darbe
besivadovaujantys
aukščiausiais profesinės
etikos standartais.

Socialiniai darbuotojai
Individualios priežiūros
darbuotojai
Gydytojas psichiatras
Užimtumo specialistas
Savanoriai

Dienos socialinė globa

įvairios užimtumo veiklos, kurios padeda
palaikyti kasdienio gyvenimo ir socialinius
įgūdžius;
judesio terapija;
muzikos užsiėmimai;
šventės, renginiai, išvykos;
maitinimas 3 kartus per dieną;
transporto paslaugos (Dienos centro
lankytojai Vilniaus mieste gali būti atvežami į
Dienos centrą ir parvežami namo);
gydytojo psichiatro konsultacijos;
profesionalios darbuotojų komandos
pagalba, konsultavimas.

Dienos centre jus pasitiks pritaikyta, saugi, jauki
ir priimanti namų aplinka. 

Lankytojai kviečiami naudotis šiomis
paslaugomis:

Dienos centras veikia darbo dienomis.

Dienos socialinės globos centro lankytojai gali
pasinaudoti ir trumpalaikės socialinės globos
paslaugomis. Asmuo apgyvendinamas ir gauna
tokias pačias paslaugas, kaip dienos centro
lankytojai, taip pat jam visą parą yra teikiama
specialistų priežiūra. 

Šios paslaugos teikiamos, kai šeimos nariai,
artimieji, globėjai ar rūpintojai dėl tam tikrų
priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų,
šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai
negali prižiūrėti savo artimųjų.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos
teikiamos kasdien, 24 val. per parą, ne ilgiau nei
6 mėn. per metus.

Kas gali gauti mūsų paslaugas?

Senyvo amžiaus asmenys, susiduriantys su
Alzheimerio liga ar demencija.

Tyrimai rodo, kad žmonės, lankantys dienos
centrus, pasižymi aukštesne gyvenimo kokybe,
pozityviau save vertina, yra savarankiškesni,
pasižymi geresne emocine savijauta ir
motyvacija dalyvauti įvairiose veiklose, stipriau
jaučia priklausymo bendruomenei jausmus.

Dienos centrų lankytojai rečiau patenka į
sveikatos priežiūros ar stacionarios ilgalaikės
socialinės globos įstaigas, todėl gali ilgiau
gyventi sau mieluose namuose, bendruomenėje. 

Dienos centrus lankančių žmonių šeimų nariai
gali daugiau laiko skirti sau, jaučiasi geriau,
patiria mažiau streso, pasižymi mažesne
perdegimo rizika. Didelė dalis šeimos narių
artimąjam pradėjus lankyti dienos centrą grįžta į
darbo rinką. 

Kaip dienos centro lankymas gali
pagerinti žmogaus gyvenimo
kokybę?

Trumpalaikė socialinė globa

Mūsų komanda

Kur kreiptis dėl paslaugų
Dienos centre?

Paslaugas Dienos centre gali gauti asmenys, kurių
gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste.

Dėl paslaugų reikia kreiptis į Vilniaus miesto socialinių
paslaugų centro Socialinio darbo skyriaus specialistus
savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Specialistai įvertins
jūsų poreikį paslaugoms ir spręs dėl jų skyrimo.

Daugiau informacijos www.spcentras.lt 

Kiek reikės mokėti už paslaugas?

Dienos socialinės globos paslaugos
Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens
(šeimos) pajamas. Įprastai kas mėnesį mokama nuo 20 iki
30 proc. asmens pajamų.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos
Kiekvieną mėnesį mokėsite 80 proc. asmens gaunamų
pajamų dydžio mokestį.
Jei gaunate slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinę kompensaciją, papildomai mokėsite 100 proc. šios
išmokos dydžio mokestį.

Jei naudositės įstaigos transporto paslaugomis,
papildomai mokėsite 80 proc. gaunamos transporto
išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio mokestį.


