„INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS DRUSKININKŲ SVAIVALDYBĖJE“

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 d. pasirašė su Europos
socialinio fondo agentūra „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ Nr. 08.4.1ESFA-V-418-04-0011 finansavimo sutartį.
Projektas finansuojamas 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 tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems
darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Integrali pagalba namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias teikiant
asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė
specialistų pagalba ir priežiūra.
Integralios pagalbos sudedamosios dalys:
•
socialinė globa namuose. Tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui
teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą;
•
slauga namuose. Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmeniui
namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens
slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.
Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose) paslaugos
teikiamos komandiniu principu: socialinis darbuotojas, slaugytojas ir jų padėjėjai. Vykdant projektą
bus suburtos 2 mobilios komandos, įdarbinti slaugos specialistai (slaugytojas, slaugytojo padėjėjai).
Integrali pagalba bus teikiama 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų. Integrali pagalba 1 asmeniui bus
teikiama iki 4,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius
namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių
senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje. Socialinių darbuotojų ir slaugos
darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvins asmenų su negalia ir jų artimųjų
kasdienybę, pagerins gyvenimo kokybę bei suteiks šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti
slaugomais asmenimis. Tokiu būdu projektu bus prisidedama prie socialinių problemų sprendimo,
geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.
Integralios pagalbos namuose gavėjai:
•
•
•

senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia;
suaugę darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia;
šeimos nariai, prižiūrintys senyvo amžiaus asmenis ir suaugusius asmenis su negalia.

Mokėjimas už paslaugų teikimą.
Klientas gaudamas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose)
paslaugas, moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinės globą dydis nustatomas
atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100 procentų finansuojamos iš ES
struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.

Kreipimasis dėl integralios pagalbos namuose:
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas, rūpintojas dėl integralios pagalbos
(dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose) gavimo turi kreiptis į Druskininkų
savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7 arba į Druskininkų savivaldybės
socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17.

