Kompleksinės
socialinės
reabilitacijos
paslaugos
AKLIESIEMS

Kompleksinės socialinės reabilitacijos
paslaugų akliesiems (KSRPA) tikslas –
atkurti ir ugdyti aklojo asmens
gebėjimus orientuotis erdvėje bei
judėti savarankiškai, įtvirtinti kasdienio
gyvenimo įgūdžius, didinančius
galimybes gyventi savarankiškai.
Paslaugos teikiamos akliesiems
asmenims nuo 16 metų, kuriems
nustatytas abiejų akių aklumas.
Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“
Prioritetas gauti KSRPA teikiamas
darbingo amžiaus akliesiems
asmenims.

Visos KSRPA paslaugos,
reikalinga įranga ir
priemonės suteikiamos
nemokamai
Maksimali KSRPA teikimo trukmė - iki
30 kalendorinių dienų, kurių metu bus
teikiamos kvalifikuotų specialistų,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.
Nuo 2018 m. paslaugas teikia
VšĮ „Vilties žiedas“.

A.Juozapavičiaus pr. 7G,
LT-45251 Kaunas
www.viltiesziedas.lt
Pageidaujančius gauti KSRPA
kviečiame susisiekti su
VšĮ „Vilties žiedas“
socialiniu darbuotoju
telefonu (8-37) 345564
arba kreiptis elektroniniu paštu
info@viltiesziedas.lt
Darbo laikas:
I – IV nuo 8.00 iki 17.00 val.
V
nuo 8.00 iki 15.45 val.

Paslaugas teikia VšĮ „Vilties žiedas“

Paslaugas valstybės biudžeto lėšomis
finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Medicinos psichologo pagalba
Individualiai ir grupėje konsultuojama dėl
emocinės savijautos, tarpasmeninių santykių
palaikymo ir krizinių situacijų įveikimo,
skatinamas savarankiškumas ir stiprinamas
pasitikėjimas savimi.
Profesinis konsultavimas ir orientavimas
KSRPA PASLAUGOS:
Orientacijos erdvėje ir savarankiško
judėjimo (mobilumo) ugdymas
Aklieji mokosi orientuotis uždarose ir atvirose
vietovėse, vaikščioti su baltąja lazdele
pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse, ėjimo
su reginčiuoju technikos ir judėjimo
saugumo.
Komunikacinių įgūdžių ugdymas
Aklieji mokosi dirbti kompiuteriu su
pritaikytomis skaitymo programomis, naudotis
mobiliosiomis technologijomis, Brailio rašto.
Kasdienių įgūdžių ugdymas
Lavinami aklųjų savitarnos, buitiniai ir
socialinės komunikacijos įgūdžiai, aklieji
asmenys supažindinami su jų teises ir
pareigas reglamentuojančiais teisės aktais,
nevyriausybinių organizacijų veikla,
mokomasi, kaip bendrauti ir elgtis viešose
vietose, įvairiose įstaigose ir institucijose,
dalinamasi gerąja patirtimi.

Darbingo amžiaus aklieji asmenys
supažindinami su Lietuvos profesinės
reabilitacijos sistema, galimybėmis akliesiems
asmenims dalyvauti profesinėje reabilitacijoje,
profesijomis ir amatais, tinkamais akliesiems
asmenims.
Šias KSRPA teikia kvalifikuoti specialistai:





socialinis darbuotojas
medicinos psichologas
specialusis pedagogas (tiflopedagogas)
kompiuterinio raštingumo specialistas

PAPILDOMOS PASLAUGOS, TEIKIAMOS
KSRPA METU:
 apgyvendinimo akliesiems pritaikytose

patalpose,

 maitinimo,
 nepertraukiamos priežiūros (pagalbos)

dalyvavimo programoje metu.

Kartu su prašymu gauti paslaugas reikia
pateikti:
 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

kopiją,

 darbingumo lygio pažymą (teikia tik aklieji,

kuriems nustatytas darbingumo lygis),

 neįgalumo lygio pažymą (teikia tik aklieji,

kuriems nustatytas neįgalumo lygis),

 pažymą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio

nustatymo (iš savivaldybės, teikia tik aklieji,
kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis),

 tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą

(teikia tik jaunesni kaip 18 metų aklieji),

 šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo

išduotą medicinos dokumentų išrašą (forma
Nr. 027/a).

