Laikino atokvėpio paslauga VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos su partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įgyvendina valstybinį projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje
ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, skirtą Perėjimo nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be
tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimui. Viena iš projekte numatomų
teikti paslaugų – Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje.
Laikino atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir)
psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga,
komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali
pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, dalyvavo projektų atrankos konkurse,
ir buvo atrinktas teikti Laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje
Alytaus regione. Įstaiga yra viena iš didžiausių Alytaus miesto socialines paslaugas teikiančių
įstaigų. Ji teikia socialines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos
šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.
Siūlome teikti atokvėpio paslaugos įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje, 10
proto ar (ir) psichikos negalią turinčių asmenų, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams. Paslauga
bus teikiama tuo atveju, jeigu: bent vienas iš paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų serga; paslaugos
gavėjo šeimoje yra mažamečių vaikų; paslaugos gavėją globoja ar prižiūri vienas iš tėvų; paslaugos
gavėjo šeimoje yra kiti sergantys ar neįgalūs šeimos nariai; paslaugos gavėją globojančiam bent
vienam iš tėvų ar globėjų skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę; paslaugos gavėjo tėvų ar
globėjų darbo grafikas perkeliamas į vakarus ar savaitgalius; gili krizė paslaugos gavėjo šeimoje;
paslaugos gavėjo būklė namuose sukelia konfliktines situacijas. Kiti poreikiai: paslaugos gavėjo
tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti, jiems reikia lydėti kitą šeimos narį – vaiką ar suaugusį į
kelionę, paslaugos gavėjo šeimai reikia pailsėti, paslaugos gavėjo šeimai iškyla būtinybė atlikti ūkio
ar žemės priežiūros darbus ir kt.
Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai į paslaugos tiekėją raštu kreiptis dėl paslaugos
suteikimo turi ne vėliau kaip trys darbo dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Šeimai ištikus
nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip vieno iš tėvų ar globėjų ūmi liga, kito šeimos nario ūmi
liga, nenumatyta komandiruotė ar darbo grafiko perkėlimas, šeimos nario mirtis, paslaugos gavėjas
gali kreiptis į tiekėją suteikti paslaugą tą pačią dieną.
Paslauga bus teikiama 336 (trys šimtai trisdešimt šešios) akademines valandas vienam
asmeniui su proto ar (ir) psichikos negalia (arba šio asmens šeimos nariams, tėvams ar globėjams)
per visą paslaugos teikimo laikotarpį (12 mėnesių). Paslauga gali būti teikiama iki 24 valandų per
parą/5 parų per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio, galima nakvynė), atsižvelgiant paslaugos
gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.
Paslaugos gavėjas, jo šeimos nariai, tėvai ar globėjai apmoka specialaus (pavyzdžiui
ketoninės dietos) maisto (jei būtina), asmeninės higienos, sauskelnių, sveikatos priežiūros ir kitas
paslaugos gavėjo poreikių tenkinimo priemonių įsigijimo išlaidas arba suteikia tiekėjui visas
priemones, specialų maistą, medikamentus ir pan. kurie yra būtini ir/ar reikalingi paslaugos gavėjui.
Kontaktinis asmuo: Asta Vyšniauskienė, tel. (8 315) 51 124

