PROJEKTAS „INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS JONIŠKIO RAJONE“
2017 m. III ketvirtį tęsiamas projekto „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone įgyvendinimas“.
Nuo liepos iki spalio mėnesio 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 III ketvirtį Integralios pagalbos paslaugos buvo teikiamos 11 asmenų, kuriems nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis. Paslaugas gavo vienas vaikas ir dešimt senyvo amžiaus asmenų.
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Iš viso nuo metų pradžios paslaugos suteiktos 13 asmenų.
Projekte dirbanti slaugytoja šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius artimuosius, pagal poreikį teikė
individualias konsultacijas. Per 2017 m. III ketvirtį individualios konsultacijos, kurių trukmė iki 1 val., buvo
suteiktos 7 artimiesiems.
Reabilitacijos specialistė, atsižvelgiant į šeimos gydytojo rekomendaciją, teikė kineziterapijos paslaugas.
Pagal su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta sutartį projektui įgyvendinti numatytas 156 tūkst.
eurų finansavimas.
Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą projekto lėšomis įsigyti du penkių
vietų automobiliai Citroen Berlingo Multispace 120, kuriais pas paslaugų gavėjus vyksta slaugytoja, socialinė
darbuotoja, socialinio darbuotojo padėjėjos ar slaugytojo padėjėjos.

Projekto darbuotojų ir paslaugų gavėjų patogumui įsigyta slaugos įranga ir įrenginiai, pritaikyti darbui
su neįgaliaisiais bei senyvo amžiaus asmenimis:
• mobili pripučiama vonia su priedais (2 vnt.);
• perkėlimo neštuvai (2 vnt.);
• perkėlimo diržas L (2 vnt.);
• perkėlimo diržas XL (1 vnt.);
• perkėlimo paklodė 100 x 70 (1 vnt.);
• persikėlimo diskas (2 vnt.);
• persikėlimo kopėtėlės (4 vnt.);
• vonelė galvai plauti (4 vnt.);
• pulsoksimetras (2 vnt.);
• kraujospūdžio matavimo aparatas (2 vnt.);
• stovas lašelinei (2 vnt.).

Šios slaugos priemonės ar įrenginiai sudaro sąlygas ir padeda išvengti, kompensuoti, sumažinti arba
pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei ir asmens savarankiškumui; leidžia užtikrinti ir palaikyti
asmens higieną bei švarą.

Projekto biudžete taip pat numatytos išlaidos projekto viešinimui. Tuo tikslu, informacijos apie vykdomą
projektą sklaidai, išleisti lankstinukai ir plakatai.

Projektą pristatantys plakatai ir lankstinukai išplatinti Joniškio rajono savivaldybėje, savivaldybės
seniūnijose, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre, savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose.
Informacija apie projektą ir teikiamas paslaugas:
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Tel. (8 426) 69 154
El. p. soc.parama@joniskis.lt
Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras
Tel. (8 426) 60 079
Adresas: Pašvitinio g. 21B, Joniškis
El. p. paslaugu.centras@inbox.lt

