PROJEKTAS „INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS JONIŠKIO RAJONE“
2017 m. IV ketvirtį tęsiamas projekto „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone
įgyvendinimas“.
Spalio–gruodžio mėnesiais buvo organizuojamos dvi pagrindinės projekto veiklos:
 integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo
amžiaus asmenims,
 šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius artimuosius individualus konsultavimas.
Per IV ketvirtį Integralios pagalbos paslaugos buvo teikiamos 14 asmenų (2017 m. III kv. – 10
asmenų), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Paslaugas gavo vienas vaikas ir trylika
senyvo amžiaus asmenų (2017 m. III kv. – 1 vaikas ir 9 senyvo amžiaus asmenys).
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Iš viso nuo 2017 m. pradžios paslaugos suteiktos 17 asmenų.
Projekte dirbanti slaugytoja šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius artimuosius, pagal poreikį
teikė individualias konsultacijas. Per 2017 m. IV ketvirtį individualios konsultacijos, kurių trukmė iki 1
val., buvo suteiktos 8 artimiesiems (2017 m. III kv. – 7).
Reabilitacijos specialistė, atsižvelgiant į šeimos gydytojo rekomendaciją, teikė kineziterapijos
paslaugas.
IV ketvirtį buvo vykdoma Integralios pagalbos paslaugų gavėjų apklausa, siekiant įvertinti šių
paslaugų naudą neįgaliesiems. Apklausos anketas užpildė 9 asmenys (3 paslaugų gavėjai ir 6 paslaugų
gavėjų šeimos nariai). Dauguma apklaustųjų akcentavo, kad jiems vienodai reikalingos tiek slaugos, tiek
dienos socialinės globos paslaugos. Visus apklaustuosius tenkino teikiamų paslaugų sudėtis, paslaugų
kaina, teikiamų paslaugų trukmė, tik vienas paslaugų gavėjas išreiškė poreikį ateityje ilginti teikiamų
paslaugų trukmę 1-2 valandomis. Dauguma respondentų teigė, jog teikiamos paslaugos turėjo teigiamą
poveikį neįgaliajam, taip pat ir šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalųjį artimąjį. Visi apklausoje dalyvavę
neįgaliųjų artimieji teigė, jog jiems naudingos individualios konsultacijos, kurias teikia slaugytojas.
Apklaustieji mano, kad paslaugas teikiantys darbuotojai turi pakankamai žinių ir gebėjimų.
Projektui įgyvendinti numatytas 156 tūkst. eurų finansavimas.
Projekto lėšomis finansuojamos asmenims teikiamos slaugos paslaugos (slaugos ir reabilitacijos
specialistų paslaugos). Dienos socialinės globos paslaugos finansuojamos iš valstybės biudžeto ir asmenų
mokėjimo už gautas dienos socialinės globos paslaugas lėšų.

