Laikino atokvėpio paslauga – tai
savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas
asmenims su proto ir (ar) psichikos
negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar
globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių
(liga,
komandiruotė,
atostogos,
mokymasis ar studijos ir t.t.) laikinai ar
darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar
prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga
nuolatinė priežiūra ar globa, savo
namuose.
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Laikino atokvėpio paslaugą gali gauti asmenys turintys proto ar (ir) psichikos
negalią, kuriems LR Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka dėl
proto ar (ir) psichikos sutrikimų
nustatytas neįgalumo lygis arba 55
procentai ir mažesnis darbingumo lygis
arba specialiųjų poreikių lygis. Prieš
pasirašant sutartį su paslaugos gavėju,
tiekėjas atsiunčia paslaugos gavėjo
duomenis-neįgaliojo pažymėjimo kopiją ir
Sveikatos formą Nr.27/a, kurioje matosi
sutrikimo kodas, prasidedantis raide “F”.
Paslaugų trukmė – paslauga gali būti
teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų
per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos
gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį
Paslaugos teikimui skiriamos vidutiniškai
252 (du šimtai penkiasdešimt dvi)
valandos vienam asmeniui su proto ar (ir)
psichikos negalia (arba šio asmens šeimos
nariams, tėvams ar globėjams) per visą
paslaugos teikimo laikotarpį.
Kada kreiptis. Paslaugos gavėjas, jo tėvai
ar globėjai į paslaugos tiekėją- Adakavo
socialinių paslaugų namus dėl paslaugos
suteikimo turi kreiptis ne vėliau kaip trys
dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo.

Šeimai ištikus nenumatytoms aplinkybėms,
tokioms, kaip vieno iš tėvų ar globėjų ūmi
liga, kito šeimos nario ūmi liga,
nenumatyta komandiruotį ar darbo
grafiko pakeitimas, šeimos nario mirtis,
paslaugos gavėjas gali kreiptis į tiekėją
suteikti paslaugą tą pačią dieną.
Paslaugos teikimo kriterijai paslaugos
teikimo prioritetui nustatyti:
•
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 globojantiems
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.

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
NAMUOSE
TEIKIAMOS LAIKINO ATOKVĖPIO
PASLAUGOS SUDĖTIS:

1. Apgyvendinimo paslauga
Paslaugos gavėjas naudojasi patogiomis,
jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis
patalpomis, atitinkančiomis teisės aktų
nustatytus
higienos
reikalavimus.
Paslaugų
gavėjui
suteikiamas
gyvenamasis
plotas
(miegamasis,
bendrojo naudojimo patalpa, virtuvėlė,
valgymui skirta zona, tualetas, vonia),
aprūpinama reikiamais baldais, minkštu
inventoriumi.
2. Socialinio darbo paslauga
Informavimas,konsultavimas,tarpininkavimas ir atstovavimas, socialinių įgūdžių
ugdymas ir palaikymas, įvairių pavedimų
vykdymas, bendravimas, individualus
darbas bei kitų socialinių problemų
sprendimas.
3. Sveikatos priežiūra ir slauga
Paslaugų gavėjas pagal poreikį ir
nustatytas
normas
aprūpinamas
medikamentais, tvarsliava ir slaugos
priemonėmis,
atliekamos
injekcijos
konsultuoja
sveikatos
priežiūros
specialistai, atliekama pragulų, žaizdų
profilaktika ir gydymas, pagal gydančio
gydytojo paskyrimus Slaugomi asmenys
yra aprūpinami reikalingomis slaugos
priemonėmis.

4. Asmens higiena ir buitis
Paslaugų
gavėjas
aprūpinamas
individualiomis
asmens
higienos
priemonėmis.
Teikiama personalo
pagalba atliekant asmens higienos
procedūras: plaukų kirpimas, barzdos
skutimas,
sauskelnių
keitimas,
aprengimas, pagalba tualete, pagalba
naudojantis basonu, drabužių, patalynės
keitimas.
5. Maitinimo organizavimo paslauga
Maitinamas organizuojamas keturis
kartus per dieną pagal Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
rekomenduojamas maisto produktų paros
normas socialinę globą gaunantiems
asmenims. Asmeniui sudaroma galimybė
susipažinti su dienos meniu, pateikti
pageidavimus dėl maisto produktų ar
patiekalų asortimento. Įvertinami neįgalių
asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų
sutrikimai ir, esant poreikiui, taikoma
maisto konsistenciją koreguojanti dieta
(trintas, paskystintas maistas) bei
užtikrinama
individuali,
diskretiška
personalo pagalba juos maitinant.
6. Laisvalaikio organizavimo paslauga
Valstybinių,
religinių,
kalendorinių,
socialinių paslaugų namų tradicinių
švenčių šventimas, išvykos ir ekskursijos
pagal gyventojų pageidaujamas vietoves,
kultūriniai renginiai socialinių paslaugų
namuose ir už jo ribų, saviveiklos
organizavimas, dainavimas, šokiai, teatro
grupės veikla, gimtadienių, vardadienių
šventės, televizijos laidų, video žiūrėjimas,

radijo
klausymas,
naudojimasis
kompiuteriais bei prieiga prie interneto,
švietėjiška veikla, sportinė veikla.

7. Darbinės
paslauga

veiklos

ir

užimtumo

Suteikiama galimybė pasirinkti pagal
pomėgį šias užimtumo veiklas: teatro,
muzikos, dailės, rankdarbių, patalpų,
aplinkos tvarkymo, maisto gaminimo
virtuvėlėse, daržininkystės. Darbinė veikla
ir užimtumas socialinių paslaugų namuose
organizuojamas individualiai ir grupėje,
atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus.
8. Sielovados paslauga
Sudaromos sąlygos tenkinti dvasinius
poreikius, suteikiama galimybė lankytis
bažnyčioje, švenčiamos religinės šventės.
Keletą kartų metuose gyventojus lanko
klebonas, suteikiami reikiami sakramentai,
aukojamos Šv. Mišios. Į amžino poilsio
vietą gyventojai palydimi su religinėmis
apeigomis, teikiama laidojimo paslauga.
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