
Projektas  

„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ 

 

Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 

Partneriai:  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto neįgaliųjų 

draugija, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija „Atgaja“. 

Apie projektą 

Senstant visuomenei, Lietuvoje daugėja asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė slauga bei priežiūra. 

Dažniausiai padėti artimam žmogui ryžtasi vienas iš šeimos narių, kuris paaukoja savo ankstesnį 

gyvenimo būdą, gyvenimo ritmą, darbą, dėl artimo žmogaus slaugos. Remiantis Šiaulių miesto 

strategijos duomenimis, 2015 m. Šiauliuose, tokių asmenų buvo 130. Nuo 2012 m. skaičiai mažai 

kinta, todėl būtina mažinti šių žmonių socialinę atskirtį, sugrąžinant darbingus asmenis į darbo rinką.  

Projekto tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti 

bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo 

rinką. 

Tikslinė grupė: asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią ir dėl ligos krizę patiriančius šeimos 

narius (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas 

visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas bei jų slaugomi šeimos 

nariai) (20 asm.). 

Šiam tikslui pasiekti bus vykdomas slaugytojų (ekonomiškai neaktyvių asmenų) neformalus 

profesinis mokymas. Tikslinės grupės nariams bus pasiūlyta mokytis 1 iš 8 neformalaus mokymo 

programų: kasininko, floristo, siuvėjo, konditerio, virėjo, B kategorijos vairuotojo, kompiuterinio 

raštingumo, meno dirbinių iš odos gamintojo. Pabaigę mokymus, visi dalyviai gaus mokymo 

programos baigimą patvirtinantį dokumentą, o projekto veiklų dalyviui nebaigusiam mokymo 

programos, bus išduodamas dokumentas, kuriame nurodyta faktiškai įvykdytų mokymų trukmė 

(val.).  

Prieš pasirenkant profesiją, bus vykdomas slaugytojų profesinis orientavimas ir konsultavimas. 

Orientavimo ir konsultavimo metu kiekvienam dalyviui individualiai bus taikomas Melba/Ida 

metodas, kuris padės atskleisti kliento gebėjimus. Melba/Ida sistema yra taikoma vertinant asmenų 

kognityvines, psichomotorines, kultūros išraiškos/bendravimo ir savybes susijusias su darbo atlikimo 

pobūdžiu. Profesinis orientavimas ir konsultavimas vyks 16 val. (individualios konsultacijos).  Šiuo 

metu su asmeniu individualiai dirbs specialistai: psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos 

mokytojai. Šiame etape bus pristatytos paklausios darbo rinkoje profesijos, aptariama kokia profesija 

šį žmogų domina, ką jis norėtų, galėtų dirbti, jo įsidarbinimo galimybės. Nusprendus, kokią profesiją 

asmuo pasirinks, toliau bus vykdomas neformalus profesinis mokymas.  

Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis savanoriai. Savanoriauti bus kviečiami 

asmenys, kurie jau yra savanoriai ir/ar nori prisidėti prie savanoriškos veiklos (10 žmonių) bei 

bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs asmenys (5 žmonės). Su visais savanoriais bus sudaromos 

savanoriškos veiklos sutartys, jie dalyvaus mokymuose, kurie truks 16 valandų. Mokymų metu 15 

savanorių bus apmokomi, kaip suteikti pirmąją pagalbą, kaip elgtis su ligoniu įvairiose situacijose. 5 

savanoriams bus suteikta galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų teikti 

tikslinės grupės narių pavėžėjimo paslaugas.  

Įgiję rinkoje paklausią specialybę, atitrūkę nuo kasdienės rutinos, darbingo amžiaus asmenys grįš į 

darbo rinką ir/ar viešą socialinį gyvenimą. 

 

Projekto trukmė: 30 mėn. 


