
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS 

Konsultacijos ir informacija teikiama: 

Centro administraciją dirba patalpose adresu Debreceno g. 48, Klaipėda  

Telefono nr.: +370 6 404 8854 

El. pašto adresas: gerovescentras@gmail.com 

Internetinės svetainės adresas: www.gerovescentras.lt 

Darbo laikas: 

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val. 

V − nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

 

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI nuo 200-06-16 iki 2020-06-30 veiklą vykdo patalpose 

adresu Debreceno g. 48, Klaipėda derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje. Nuo 2020-07-01 veikla 

bus organizuojama įstaigoje adresu Debreceno g. 48, Klaipėda. 

Informacija telefono nr.: +370 6303 1442  

El. pašto adresas: paslaugosklaipedoje@gmail.com 

Darbo laikas: 

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val. 

V − nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

 

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS 

Atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla nuo 2020-06-16 iki 2020-06-30 organizuojama 

derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje. Nuo 2020-07-01 skyrių veikla bus organizuojama įstaigoje 

adresu Debreceno g. 48, Klaipėda. 

Informacija telefono nr.: +370 6404 8847 

El. pašto adresas: pagalbosseimomspadalinys@gmail.com 

Darbo laikas: 

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val. 

V − nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

 

Dienos socialinės priežiūros skyrius (vaikų dienos centras) socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo 

ir (ar) atkūrimo paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams įstaigoje teikiama nuo pirmadienio 

iki ketvirtadienio adresu Aušros g. 41, Klaipėda, penktadienį – Debreceno g. 48, Klaipėda. 

Informacija telefono nr.: +370 6561 0690 

El. pašto adresas: svgcdienosskyrius@gmail.com  

Darbo laikas: 

I−IV − nuo 9.00 iki 18.00 val. 

V − nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

 

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS   

Pagalbos moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos įstaigoje adresu 

Taikos pr. 76A, Klaipėda. Apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant 

laisvoms apgyvendinimo vietoms. 

Informacija telefonu visą parą: + 370 6854 3997, +370 6490 1104 

El. pašto adresas: pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com  
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PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS) 

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla  nuo 2020-06-16 iki 2020-06-30 

organizuojama derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje. Nuo 2020-07-01 skyriaus veikla bus 

organizuojama įstaigoje adresu Debreceno g. 48, Klaipėda. 

Informacija telefono nr.: +370 6619 8788 

El. pašto adresas: vkc.globa@gmail.com 

Darbo laikas: 

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val. 

V − nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

 

Socialinės priežiūros ir globos skyrius teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir/ar 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems/likusiems be tėvų globos 

vaikams visą parą, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus specialistai nustatė vaikui realų pavojų vaiko 

saugumui.  

Informacija telefonu visą parą: +370 6895 4038 

El.pašto adresas: pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com 
 

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS "DIENVIDIS" 

Fondo administracijos darbas atnaujintas biure. 

Socialinė pagalba šeimoms ir vaikams: vykdomos informavimo, konsultavimo vaikų socialinės 

dienos priežiūros laikantis visų būtinų saugos nurodymų, t.y. vaikams matuojama temperatūra, 

griežtai prižiūrima higiena, atnaujinta maisto gamyba ir patiekimas, patalpos dezinfekuojamos. 

Psichologo konsultacijos vykdomos pagal kliento pageidavimą nuotoliniu būdu arba apsilankius, 

derinti tel. arba žinute Nr. 867925565 

Mediatoriaus paslaugos vykdomos pagal kliento pageidavimą nuotoliniu būdu arba apsilankius, 

derinti tel. arba žinute Nr. 867453558 

Grupiniai užsiėmimai vykdomi pagal iš anksto skelbiamą grafiką.  

Kita informacija telefonu: 861397894, 867186785 

El. paštu: info@dienvidis.lt 

I−V − nuo 9.00 iki 17.00 val. 

 

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS 

Centro administracijos darbas nuo 8. 00 - 17.00 val. Lankytojai ateina į centrą, laikomasi visų 

ekstremalios situacijos reikalavimų. Veiklos ir konsultacijos vykdomos pagal projektą 

„Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ vyksta („Paauglių klubas“ – teirautis telefonu 

8 662 54671 ir „Vaikų klubas“ – teirautis telefonu 8 644 20351). Psichologų konsultacijos vyksta 

DPJC pagal susitarimą. 

Informacija telefonu: 8 600 98723; 

El. paštais: info@dpjc.lt; dmisiukoniene@gmail.com; 

Darbo laikas: 

I – V – nuo 8.00 – 17.00 val.; VI – VII – nedirbame. 

 

LPF DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRAS „SRAIGĖ“ 

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. vaikai  lanko VDC, teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir 

(ar) atkūrimo paslaugos.  

- Teikiama dienos priežiūra vaikams; 

- Organizuojamas vaikų užimtumas, poilsis, socialinių ir higienos įgūdžių formavimas; 

- Teikiamos maitinimo paslaugos (maistu aprūpina UAB „Veramiga“); 

- Teikiamos psichologo konsultacijos; 

Informacija telefonu: 8 674 03450; 
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Psichologo konsultacija telefonu: 8 692 65376; 

El. paštu: vdc.dpjc@gmail.com; 

Darbo laikas: I – V – nuo 8.00 – 17.00 val.; VI – VII – nedirbame. 

 

UAB "PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GRUPĖ " 

Teikiamos psichosocialinės paslaugos  šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. 

Informavimo, bendravimo ir konsultavimo veikla teikiama nuotoliniu būdu:  telefonu: +370 (675) 

52190, el.p. egle@pigrupe.eu, FB: https://ww.facebook.com/psichosocialinespaslaugos/ 

Psichologo konsultacijos telefonu: +370 (674) 55129, skype: lukmine.igne 

Esant poreikiui – įprastu režimu, laikantis visų ekstramalios situacijos sąlygų 

Tarpininkavimo  – įprastu režimu, laikantis visų ekstramalios situacijos sąlygų 

 

VŠĮ „ORI SENATVĖ“ 

Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima pateikti: atvykus į ofisą, paštu, el. paštu arba telefonu: 

- Adresas: Taikos pr. 28 (Vėtrungės pasažas), 9 aukštas, 907 kab.  

- Paštu – VšĮ „Ori senatvė“, Taikos pr. 28 (906 kab.), Klaipėda, LT- 91220  

- El. paštu – info@slauganamie.lt 

- Telefonais – 8 689 20350, 8 672 11437 

Pagalbos į namus, dienos socialinės globos, integralios pagalbos paslaugos asmens namuose po 

karantino yra teikiamos įprasta tvarka.  

„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo 

amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje ( nuo Debreceno g. iki Liepų g.)“ projekto 

veikla po karantino vykdoma kaip ir anksčiau. Informacija telefonu: 860473461. 

Paliatyvios pagalbos paslaugos asmens namuose po karantino yra teikiamos įprasta tvarka. 

Informacija telefonu: 867361218. 

 

VŠĮ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFORMACIJOS CENTRAS  

Teikiamos paslaugos: 

- Informavimas/konsultavimas (įstaigoje, virtualioje erdvėje, kliento namuose, viešoje erdvėje); 

- Asmeninio asistento paslaugos; 

- Transporto su palyda ir nešimu paslauga; 

- Kineziterapijos klientų namuose, paslaugos; 

- Spec. Automobilio (su hidrauliniu liftu) nuoma. 

Darbo laikas: 08.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00 

Informacija telefonu: +370 64549444 

Adresas: Naikupės 21-16, Klaipėda 

El. paštu: info@kspic.lt 

Svetainės adresas: www.kspic.lt<http://www.kspic.lt/> 

Sekite mūsų naujienas Facebook: 

https://www.facebook.com/socialines.paslaugos.informacija/ 
 
 

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  "MAISTO BANKAS" 

Skurdžiai gyvenantiems asmenims organizuojami pietūs išsinešimui/sauso maisto daviniai darbo 

dienomis. 

Konsultacijoms priimama darbo dienomis 10 - 11 val., Baltijos pr. 103, Klaipėda. 

Telefonas pasiteiravimui: 

867396563 ir 869210339 

El. paštas: 
raimondas@maistobankas.lt ir loreta@maistobankas.lt 
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BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE PADALINYS  

Dienos socialinės globos, pagalbos namuose ir integralios pagalbos paslaugos.  

Darbo laikas: 

I−V  nuo 8.00 iki 16.30 val. 

Smiltelės g. 14, Klaipėda. Informacija teikiama telefonu 8 (46) 38 34 39 ir 8 606 89 527. El. paštu: 

jekaterina.gudincova@klaipedoslakstute.lt 

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PADALINIAI (LAKŠTUČIŲ G.6 IR 

PANEVĖŽIO G. 2) 

Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos įprastu rėžimu. 

Darbo laikas: 

I−V  nuo 8.00 iki 16.30 val. 

Lakštučių g. 6 padalinyje informacija teikiama telefonu 8 (46) 38 34 39 ir 8 672 16083. 

Panevėžio g. 2 padalinyje informacija teikiama telefonu 8 (46) 41 60 65 ir 8 647 26629. 

El. paštu: klaipedoslakstute@klaipedoslakstute.lt 

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA KARANTINO METU 

Neteikiama 

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI 

Dirba įprastu režimu. Globos namų gyventojų lankymas galimas tik lauke ir tik iš anksto susitarus. 

Informacija telefonais: 8 46 48 20 28, 8 684 39 377 

El. paštu: info@kgnamai.lt  

 

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMAI 

Dirba įprastu režimu. Tėvai vaikus gali lankyti tik lauke ir tik iš anksto susitarus. „Atokvėpio“ 

paslauga teikiama įprastu būdu. 

Informacija telefonu: 8 657 75 208 

El. paštu: atokvepis@kudikeliai.lt  

 

DIENOS CENTRAS „KELIAS KARTU“ 

Dienos centras "Kelias kartu" dirba įprastu režimu, laikantis visų saugumo rekomendacijų. 

Darbo laikas: I-V nuo 8.00 iki 13.00 val. 

Telefono nr.+370 62019161, +370 64502293 
 

VŠĮ KLAIPĖDOS SPECIALIOJI MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS 

„SVETLIAČOK“ 

Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje teikiamos įprastu režimu, laikantis valstybės lygio 

ekstremalios situacijos sąlygų.  

Informacija telefonu +370 650 27094. 

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO  NAKVYNĖS NAMAI 

Pasibaigus karantinui (likus ekstremaliai situacijai), konsultacijos dėl apgyvendinimo paslaugų 

teikiamos įstaigoje įprastu rėžimu įstaigoje  arba telefonu (8 46) 38 11 02, (8 46) 38 11 03, (8 46) 25 

42 61.  

Dėl  konsultacijų, norint gauti apgyvendinimo paslaugas kreiptis adresu: Šilutės pl. 8, Klaipėda. 

Informacija teikiama el. paštu:  

info@nakvynesnamai.lt;  

padalinys@nakvynesnamai.lt;  

socialinisdarbuotojas.padalinys@nakvynesnamai.lt 
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Konsultacijos dėl laikino apnakvindinimo ir saugios nakvynės (adresu Dubysos g. 39, Klaipėda) bei 

intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų organizavimo teikiamos įparstu režimu įstaigoje arba 

telefonu: 

(8 46) 41 54 73, 8 683 57203,  

Dėl konsultacijų, norint gauti laikino apnakvindinimo paslaugas ar intensyvią krizių įveikimo pagalbą 

kreiptis adresu: Dubysos g. 39, Klaipėda. 

Informacija teikiama el. paštu: pagalba@nakvynesnamai.lt 

Įstaiga rekomenduoja laikytis ekstremalios situacijos rekomendacijų: prieš patenkant į įstaigos 

patalpas dezinfekuoti rankas bei esant poreikiui dėvėti burną dengiančias apsaugos priemones. 

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 

Nuo 2020 m. birželio  mėn. 17 d. aptarnauja klientus įprasta tvarka.  

Klientai priimami be pietų pertraukos :  

- nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  nuo 8 val. iki 17 val.,  

- penktadieniais  – nuo 8 val. iki 15.45 val. 

Informacija teikiama telefonais:   

- bendras informacijos telefonas – 300 706,  

- Centro administracija  – 311 185. 

Įėjus į Centrą ir išėjus iš jo, būtina dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu, kuris yra padėtas 

matomoje vietoje.  Centre klientams privalu laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito ir asmens 

higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). 

 

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS "DANĖ" 

Suaugusių asmenų dienos socialinės globos padalinys atnaujino veiklą nuo 2020-05-11, senyvo 

amžiaus asmenų dienos socialinės globos padalinys darbą atnaujino nuo 2020-06-19. Vaikų, 

netekusių tėvų globos padalinys veiklos nebuvo sustabdęs. Darbas organizuojamas vadovaujantis 

valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytomis būtinomis visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninės apsaugos priemonėmis 

sąlygomis.  

Administracija dirba įprastai.  

Tel. 8 46 49 76 14,  8 46 49 76 17. 

Direktorė 8 615 79 762 

El .p info@danespc.lt 
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