2016 m. pabaigoje Dūkšto globos namai pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo
lėšomis finansuojamą projektą „Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos
rajone“. Projektui įgyvendinti skirta 171 600 Eur.
Projekto veiklomis integralios pagalbos
gavėjams bus sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose, neprarandant
ryšio su artima aplinka ir gauti kvalifikuotą pagalbą (globą ir slaugą) namuose, išvengiant
stacionarios institucinės globos.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems
vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų
šeimų nariams. Įgyvendinant projektą, suburtos dvi mobilias darbuotojų komandos, jos aprūpintos
darbui reikalingu automobiliu, įranga, bus įsigyta sanitarinių ir higienos prekių. Integralią pagalbą
asmenims į namus 37 mėnesius teiks 19 darbuotojų (socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo
padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, masažuotojas). Iš viso integrali pagalba bus teikiama 22
neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims (asmeniui – iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę).
Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji geriau suvoktų bei patenkintų neįgalių
ar senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugytojas teiks šeimos nariams individualias konsultacijas.
Siekiant į neformalios pagalbos teikimą įtraukti bendruomenės narius, numatoma organizuoti
renginį bendruomenės nariams. Renginyje bus aptarta bendruomenės pagalbos reikšmė, tenkinant
savimi negalinčių pasirūpinti asmenų poreikius, dalijamasi gerąja patirtimi – kaip rajono
bendruomenės sprendžia gyventojų atskirties, vienatvės, saugumo problemas. Numatoma pagerbti
aktyvius, savanoriškoje veikloje dalyvaujančius bendruomenės narius, įteikiant jiems padėkas,
pristatant juos visuomenei. Taip pat vyksta ir vyks mokymai integralios pagalbos komandų nariams,
teikiantiems paslaugas.
Šiuo metu integralios pagalbos paslaugos teikiamos 9 rajono gyventojams, dauguma –
ignaliniečiai. Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių: dienos socialinės globos asmens namuose ir
slaugos paslaugų asmens namuose. Slaugos paslaugos projekto vykdymo metu teikiamos
nemokamai, o dienos socialinės globos paslaugų kaina nustatoma atsižvelgus į asmens pajamas.
Akcentuotina tai, kad minėtos paslaugos negali būti teikiamos skyrium, tačiau mokama tik už
dienos socialines paslaugas.
Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų rajone organizavimo ir
teikimo reikalavimus, paslaugų teikėjus, gavėjus ir jų pareigas, paslaugų poreikio nustatymą,
skyrimą, sustabdymą ir nutraukimą, mokėjimą už dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugas, integralios pagalbos paslaugų finansavimą, kontrolę ir ginčų nagrinėjimą reglamentuoja
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-170 „ Dėl
integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo asmens namuose
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas paslaugų teikimo aprašas.
Dėl Integralios pagalbos paslaugų asmuo, ar jo globėjas, šeimos nariai turi kreiptis į
gyvenamosios vietos seniūniją, užpildyti prašymą ir pateikti reikiamus dokumentus (asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą, darbingumo lygio
pažymą, pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės
priežiūros poreikį, pažymą apie pajamas, sveikatos priežiūros medicinos dokumentų išrašą
(F27/a). Seniūnijos specialistas, gavęs asmens prašymą dėl integralios pagalbos skyrimo,
organizuoja dienos globos ir slaugos paslaugų poreikių nustatymą. Sprendimą dėl paslaugų
teikimo priima seniūnas. Dokumentai perduodami Dienos centrui, kurio darbuotojai pradeda
teikti paslaugas.
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