PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMOMS KLAIPĖDOS RAJONE“,
FINANSUOJAMAS EUROPOS SĄJUNGOS (ES) STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
Projektas vykdomas nuo 2017 m.
Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant
paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti
iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projektai Kompleksinės paslaugos šeimai įgyvendinami visoje Lietuvoje. Ir tai yra bene pirmoji
nacionaliniu lygiu įgyvendinama iniciatyva prisidedanti gerinant visuomenės psichologinę būseną,
stiprinanti šeimos institutą.
Projekto veiklos patenkina Klaipėdos rajono gyventojų lūkesčius.
Organizuojamuose psichosocialinės pagalbos veiklose nuo projekto pradžios jau dalyvavo apie 900
rajono gyventojų. Projekto veiklos organizuojamos pagal esamą situaciją, atliepiant konkrečius
gyventojų poreikius, kuo arčiau jų gyvenamosios vietos ir suteikiant vienodas galimybes net atokiau
gyvenantiems (mokymai, paskaitos ir individualus konsultavimas vyko jau beveik visose rajono
seniūnijose). Individualios psichologo konsultacijos – viena populiariausių projekto veiklų. Taip pat
aktyvios tėvų grupės, kurias veda 3 psichologės (šiuo metu vyksta Gargžduose (Paramos šeimai
centre pirmadienio ir antradienio vakarais), Priekulėje, Endriejave).
Šiemet Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje projektų konkurse „Europos
burės 2019“ projektas nominuotas kaip vienas iš geriausių Lietuvoje vykdomų projektų,
„Investicijos į žmogų“ nominacijai.
Pastebime, kad veiklose aktyviau dalyvauja moterys (apie 80 proc.), tačiau mielai įsitraukia ir vyrai.
Nors vyrų nėra daug, tikėtina, kad vyrų įsitraukimą įtakoja kitų šeimos narių dalyvavimas panašiose
veiklose, dalinantis savo patirtimi. Pagal galimybes veiklose dalyvauja ir senyvo amžiaus asmenys,
neįgalieji.
Projekto sėkmę lemia ir tai, kad buvo suburta stipri specialistų komanda. Planuojant veiklas
atsižvelgiama į komandos narių stipriąsias puses ir potencialą, kad per veiklas būtų atliepiami netik
dalyvių poreikiai, bet ir dirbantieji turėtų galimybę išreikšti save, dalyvauti kūrybiniame procese,
plėsti savo kompetenciją.
Projekto veiklos viešinamos visiems prieinamomis priemonėmis – skelbimai vietinėje spaudoje,
facebook paskyroje, kuri yra vieša, joje pateikiama aiški ir suprantama informacija, skelbiama
aktuali informacija apie vykstančias veiklas.
Atsižvelgiant į didelį projekto veiklų poreikį tikimės projekto tęstinumo, kur toliau planuotume
orientuotis į psichosocialinės pagalbos teikimą, įtraukiant naujus metodus (pvz. šeimos
konferencijos, Geštalt psichoterapijos grupinio konsultavimo metodus ir pan.).
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rajone“ pasipildė labai reikalinga, asmeninio asistento neįgaliesiems paslauga.
Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi darbingo asmenys nuo 16 metų kuriems Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis
dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kurios
visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai
tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko
švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir
gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas
įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).
Asmeninis asistentas gali būti skiriamas iki 4 valandų per dieną (gali teikti ir vakarais ir
savaitgaliais, gal kažkam tai svarbu). Šios paslaugos, apmokamos iš projekto lėšų, tad nei neįgalus
asmuo, nei jo artimieji už paslaugą nieko nemoka.
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