„INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS JONIŠKIO RAJONE“
Projektas „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.
PROJEKTO VYKDYTOJAS – JONIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖ

PROJEKTO PARTNERIS – JONIŠKIO
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO
CENTRAS
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
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams,
neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Pagrindinės projekto veiklos:
Integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo
amžiaus asmenims,
Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius artimuosius konsultavimas individualiai ir grupėse,
Darbuotojų mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas.
Integralios pagalbos paslaugas sudaro:
Socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui
teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą;
Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas asmeniui
namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos
poreikius namų sąlygomis ir skatinant neįgalaus žmogaus savirūpą.

Šios paslaugos skirtos šeimose prižiūrimiems neįgaliems asmenims, siekiant, kad juos
prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos palankesnės sąlygos įgyti, tobulinti profesinę kvalifikaciją ir
(arba) dalyvauti darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime, o jų globojamiems šeimos nariams sudarytos
sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą.
Integralios pagalbos paslaugas projekto įgyvendinimo laikotarpiu gaus neįgalūs vaikai, neįgalūs
darbingo amžiaus ir neįgalūs senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumo
lygis bei specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Planuojama paslaugas teikti 20 rajono gyventojų.
Integrali pagalba namuose teikiama komandos principu, kurioje dirba:
slaugytojas ir jo padėjėjai,
socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai,
reabilitacijos specialistas.
Mobilių komandų darbuotojai pagal sudarytą grafiką, atsižvelgiant į asmeniui nustatytą paslaugų
poreikį, kompleksiškai teikia ir slaugos, ir globos paslaugas asmens namuose. Vadovaujantis gydytojo
rekomendacija, pas paslaugų gavėją lankosi reabilitacijos specialistas. Be to, mobilių komandų
darbuotojai teikia individualias ir grupines konsultacijas paslaugas gaunančių neįgaliųjų šeimos nariams.
Pagalba teikiama iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę.
Paslaugos neteikiamos naktį, ne darbo ir švenčių dienomis.
Mokėjimas už paslaugas:
Slaugos asmens namuose paslaugų dalis asmenims teikiama nemokamai, finansuojant jas Europos
Sąjungos lėšomis.
Mokėjimas už socialinės globos asmens namuose paslaugas priklauso nuo asmens gaunamų pajamų
ir nustatomas atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytą tvarką.
Projekto trukmė – 2016-10-05–2019-09-04.
Integralios pagalbos paslaugos Joniškio rajono savivaldybėje organizuojamos ir teikiamos
vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-220 „Dėl
integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pageidaujantys gauti Integralios pagalbos paslaugas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

