
Projektas  

„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ 

 

Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras 

Partneriai:  Šiaulių Universiteto sveikatingumo, hipoterapijos ir sporto centras, Šiaulių valstybinė 

kolegija, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos Bažnyčia, Šiaulių profesinio 

rengimo centras. 

Apie projektą 

Šiaulių mieste gyventojų skaičius 2016 m. siekė  104569, pensinio amžiaus – 23197, suaugusių su 

negalia – 14332 (kartu su Šiaulių raj.). Iš statistikos duomenų pastebima tendencija, kad pensinio 

amžiaus  ir su negalia žmonių skaičius siekia daugiau nei ketvirtį gyventojų ir šis skaičius nuolat 

auga, per 5 metus virš 3 proc. „Vis daugiau dirbančių žmonių, kurių šeimose gyvena neįgalūs 

asmenys, garbaus amžiaus tėvai, negali jų prižiūrėti, tinkamai jais pasirūpinti, todėl socialinių 

paslaugų, tiek bendrųjų, tiek ir specialiųjų, poreikis auga“,- rašoma Šiaulių miesto Socialinių 

paslaugų poreikių 2016 m. plane (http://www.siauliai.lt/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=27959).  

Projekto pareiškėjas – VšĮ Šiaulių paliatyvios ir slaugos pagalbos centras veikia Šiaulių mieste ir 

teikia pagalbą sunkiai sergantiems pacientams bei jų artimiesiems. Bendraujant su juos slaugančiais 

ir prižiūrinčiais  artimaisiais, pastebima, jog ši žmonių grupė ypač socialiai pažeidžiama ir patiria 

socialinę atskirtį nes negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių. Darbingo amžiaus asmenys, 

slaugantys savo artimuosius, dažniausiai praranda savo darbinius bei socialinius įgūdžius, iškrenta iš 

darbo rinkos, mažiau arba visai nebedalyvauja viešajame socialiniame gyvenime. Be to, žinoma, kad 

dėl nepertraukiamo buvimo ir bendravimo su sunkiai sergančiu asmeniu, nepakeliamo emocinio ir 

fizinio krūvio artimieji patys tampa emociškai ir fiziškai išsekę. Laiku nesuteikta pagalba vis giliau 

veda į izoliaciją nuo visuomenės, prarandami socialiniai -  darbiniai įgūdžiai. Būdami priklausomi 

nuo slaugomo savo šeimos nario artimieji neturi nei laiko, nei fizinių galimybių pagerinti savo 

emocinę bei fizinę būklę, atitrūksta nuo bendruomenės gyvenimo. 

Projekto tikslas – sugrąžinti darbingus Šiaulių miesto gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo 

sunkiai sergančius neįgalius savo šeimos narius  į visuomeninį gyvenimą. 

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) (45 asm.). 

Projekto veiklos: 

 Bendrųjų socialinių,  psichologinių, sociokultūrinių  paslaugų teikimas asmenims, 

slaugantiems ir prižiūrintiems sunkiai sergančius asmenis namuose.  Taip sudaromos 

sąlygos artimuosius slaugantiems asmenims atokvėpiui, siekiant išvengti socialinių problemų 

(prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Dalyvavimas 

įvairiuose (meno ir rankdarbių bei kituose) grupės užsiėmimuose suteikia galimybė tikslinės 

grupės dalyviams (šeimoms) bendrauti tarpusavyje, užsiimti mėgstama veikla. 

 Savanoriška veikla su sunkiai sergančiais slaugomais neįgaliaisiais. Dienos užimtumo 

veiklose Pareiškėjo ir Partnerių specialistai kartu su projekto eigoje paruoštais savanoriais (15 

asm.) teiks reabilitacijos, sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos paslaugas sunkiai 

sergantiems (neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems) asmenims, kuriuos prižiūri/slaugo 

jų artimieji. Taip sudaromos sąlygos slaugantiems artimiesiems, atokvėpio metu dalyvauti 

projekto veiklose, integruotis į socialinį gyvenimą bei ieškoti galimybių įsilieti į darbo rinką. 

 

Projekto trukmė: 24 mėn. 


