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Integralios pagalbos į namus mobiliosios komandos
jau dirba visose
savivaldybėse

Pradėjus integralios pagalbos į namus
projektus, buvo tikimasi, kad būtina pagalba namuose bus suteikta apie 2 240
asmenų, tačiau jau šiandien šis skaičius
yra viršytas. Integrali pagalba apima
socialinės globos ir slaugos paslaugas:
paslaugos namuose teikiamos vaikams
su negalia, neįgaliems darbingo amžiaus ar senyvo amžiaus žmonėms. Pagalba neapsiriboja vien globos ir slaugos
paslaugų teikimu konkrečiam asmeniui – dėmesys kreipiamas ir į šeimos
narius, kurie prižiūri savo neįgalius ar
senyvus artimuosius. Konsultacinę pagalbą jau gavo 1 117 šeimos narių.
Kai kuriuose mažesniuose miesteliuose
ir kaimuose šeimos nariai vis dar nepatikliai žiūri į savo artimojo patikėjimą „svetimų“ žmonių rankoms, tačiau
pamatę, jog kaimynai gauna gerą priežiūrą, ima aktyviau domėtis ir savo artimojo gyvenimo kokybės gerinimo galimybėmis. Didelė dalis projekto dalyvių
yra sunkūs ligoniai (serga Alzheimeriu
ir kitomis galvos smegenų ligomis, dėl

186 tūkstančių nepasiturinčių gyventojų šventinis
stalas šiemet bus
gausesnis

Daugiau nei 186 tūkstančiai nepasiturinčių Lietuvos gyventojų gruodžio
mėnesį gaus jau šeštąją, paskutiniąją

Tradiciniame renginyje – diskusijos
apie harmoningą
bendravimą ir bendrus tikslus

paralyžiaus, įvairių patirtų traumų sunkiai kalba, mažai juda arba nejuda), todėl jiems ir jų artimiesiems pagalba yra
ypač svarbi.
Dažnai pagalba reikalinga vienišiems,
artimųjų neturintiems, atokiose kaimo
vietovėse gyvenantiems žmonėms, o
laiko ir kuro sąnaudos yra labai brangios. Dažnu atveju vieninteliai juos
aplankantys žmonės yra Europos socialinio fondo įgyvendinamo projekto mobilių komandų darbuotojai. Šiuo
metu integralios pagalbos į namus mobiliosios komandos jau dirba visose savivaldybėse. Siekiama, kad dalyviams

šiais metais paramą maisto produktais.
Tikimasi, kad ji palengvins šių žmonių
gyvenimo sąlygas ir praturtins jų šventinį stalą. Šio dalinimo metu gyventojus
pasieks 8 rūšių maisto produktai, tarp
kurių – plikyti ryžiai, trijų grūdų kruopos, konservuota daržovių sriuba, sausi
pusryčiai. Gruodžio mėnesį paramos
gavėjai keturis produktus – konservuotus žirnelius, aliejų, žuvies konservus ir
sutirštintą pieną – gaus ne po vieną, o
po du vienetus.
Iš viso 2017 m. dalinami 17 skirtingų
rūšių maisto produktų. Visi jie pasirinkti siekiant užtikrinti kiek įmanoma

Laikantis tradicijų, gruodžio pirmąją
savaitę vyko Projektų valdymo skyriaus
III ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių su
Europos socialinio fondo investicijomis,
bendradarbiavimo renginys. Agentūros
ir ministerijos kolegos kartu ieškojo atsakymų į klausimą, kaip elgtis su įvai-

itin asmeniškas ir gyvybiškai svarbias
paslaugas teiktų kompetentingi asmenys, todėl mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai yra specialiai apmokomi. Šiuo metu padėti pasirengę yra jau
680 žmonių, planuojama dar tiek pat
apmokyti ateityje.
Geri atsiliepimai apie teikiamų paslaugų naudą ir kokybę sklinda iš „lūpų į lūpas“, didesnių miestų gyventojams tenka laukti eilėse. Informacija žmonėms
teikiama savivaldybėse, socialinėse įstaigose, spaudoje, vietinės televizijos
reportažuose.

kokybiškesnę, subalansuotą žmonių
mitybą. Maisto produktai gyventojams
dalinami 6 kartus: vasario, balandžio,
birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio
mėnesiais. Produktus 2017 m. gali gauti
tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės
patvirtintų valstybės remiamų pajamų
(VRP) dydžio per mėnesį (153 Eur). Esant
objektyvioms priežastims, savivaldybių
administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais
(tačiau asmens pajamos negali viršyti
224 Eur per mėnesį).

raus charakterio ar būdo žmogumi, kad
bendravimas būtų labiau harmoningas,
kaip sėkmingai bei produktyviai siekti
bendrų tikslų. Renginio pabaigoje institucijų dalyviai teikė pasiūlymus dėl
tolimesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

