Uzņemšanas nosacījumi
Centrā uzņem pensionārus, kā arī
I un II grupas invalīdus no 18 gadu
vecuma ar attiecīgās novada domes
lēmumu. Pensijas vecumu sasniegušai
personai, kas vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kuriem
nepieciešama diennakts sociālā aprūpe ,
ja šo personu vajadzība pēc sociālā
pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK
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Izsniedzot sekojošus dokumentus:











Iesniegums
pase
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
VSAA izziņa par personas
pensiju
Pašvaldības lēmums par sociālo
pakalpojumu sniegšanu
Invaliditāti apliecinoša dokumenta
kopiju
Ģimenes ārsta izziņu par klienta
veselības stāvokli.
Psihiatra atzinumu par speciālo
(psihisko)
kontrindikāciju
neesamību.
Materiālo apstākļu pārbaudes
akts
Līgums par apmaksu.

Adrese:
c.Skuķi
Krāslavas novads
Robežnieku pagasta pārvalde
LV-5666

Aprūpes centrā :
Tālrunis: 65626753
Mob.tel.26477753
26457719
Robežnieku pagasta pārvalde:
65629524

Svarīgi ir nevis, kas tev pieder ,
bet gan tas ,
kas dara tevi laimīgu...’’

Krāslavas novada
Robežnieku pagasta pārvaldes

Skuķu aprūpes centrs

Skuķu AC atrodas skaistā vietā, 4
km attālumā no Baltkrievijas robežas, 5 km no
Robežnieku pagasta centra un 30 km attālumā no
Krāslavas pilsētas .

AC Skuķi sociālie pakalpojumi:


par sociālo pakalpojuma cenu un samaksas kārtību
katram klientam individuāli.
par pakalpojuma saņemšanas iespējām, mērķiem,
iespējamo ietekmi uz klienta pašaprūpi un sociālās
funkcionēšanas uzlabošanos

Kur vērsties,
pakalpojumus?

lai

saņemtu

sociālās



nodrošinām klientus ar dzīvojama platību, kas
aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm,
inventāru.



nodrošinām 4 racionālu ēdināšanu, ņemot
vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;



apgādājam klientus ar invalīdu ratiņiem un
citām tehniskām palīgierīcēm.



nodrošinām
klientam
neatliekamo
medicīnisko
palīdzību
,reģistrāciju
pie
ģimenes ārsta un klientam atbilstošu
veselības aprūpi



Sniedzam palīdzību klientam individuālo
sociālo
problēmu
risināšanā, kā arī
nepieciešamības gadījumus organizējam
juridisko palīdzību



Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus



Pēc klientu vēlēšanās organizējam garīgo
aprūpi.

aprūpes

Cilvēkam
jāvēršas
pašvaldības
sociālās palīdzības dienestā. Sociālais darbinieks
iepazīsies ar viņa problēmu un piedāvās iespējamos
sociālās aprūpes pakalpojumu variantus.

Uzturam kontaktus ar klienta piederīgajiem.



Brīva laika pavadīšana( šūšana ,TV
skatīšanas, krustvārdu miklu minēšana, galda
spēļu spēlēšana, grāmatu, avīžu lasīšana )



Mājas aktivitātes ( dārzeņu audzēšana, puķu
audzēšana, kulinārijas apmācības un tt.)

nodrošina klientiem informāciju:

par sociālo pakalpojumu sniedzēja darba organizāciju

Centrs
savu
darbu
uzsācis
2000.g.11.oktobrī ,
kā nams veciem vientuļiem
cilvēkiem, bet 2006.gadā reorganizēja par Skuķu
aprūpes centru. 2008.gadā tika pabeigta 4 gadus
atpakaļ iesāktā piebūve 50 klientiem.
Klientiem aprūpes centrā tiek
nodrošināts atbalsts viņa problēmu risināšanā. Centrā
tiek nodrošināti apstākļi , lai klients varētu saturīgi
pavadīt laiku, iegādīti trenažieri un interešu nodarbību
zāle.
Kādi ir sociālās aprūpes pakalpojumi?
Tie ir dažādi pakalpojumi, kas ir
pieejami cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa vai vecuma
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi un kuriem nav likumīgu apgādnieku
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt
nepieciešamo palīdzību.



Jebkura situācija ,kura jums šķiet bezizejas,
var tikt atrisināta. Griezieties pie
speciālistiem, kuri pratīs atrast jums
piemērotāko risinājumu.

