
 

 

 

 

 

Bus plečiamas socialinės rūpybos paslaugų vienišiems senjorams spektras  

 

Vis labiau auga socialinės rūpybos namuose paslaugų paklausa; tokios paslaugos būtinos žmonėms 
dėl amžiaus, sveikatos būklės, gyvenimo be artimųjų ir nenoro palikti savo namus iškeičiant juos į 
socialinės rūpybos įstaigas. Vis labiau augantys statistiniai vyresnio amžiaus žmonių, kuriems būtina 
rūpyba namuose, skaičiaus duomenys verčia socialines tarnybas suvokti tiek savo techninės bazės 
trūkumus stengiantis nukakti pas klientą, tiek nepakankamą socialinių darbuotų pajėgumą. 

Siekdama gerinti socialinės rūpybos namuose paslaugų, kurias užtikrins mobilios brigados – 

profesionalių prižiūrėtojų komandos, suteiksiančios vyresnio amžiaus žmonėms rūpybą bei 
medicininę priežiūrą namuose, – kokybę, draugija Euroregionas „Ezeru zeme“ („Ežerų žemė“), 
bendradarbiaudama su 4-iomis savivaldybėmis Latgalėje, 2 savivaldybėmis Lietuvoje pradėjo 
įgyvendinti projektą „Senjorų socialinė integracija“ (Nr. LLI- 341), arba Aging in Comfort (vert. - 

Patogus senėjimas). 

Projekto tikslinė grupė yra 45 tūkstančiai vyresnio amžiaus gyventojų Latvijos-Lietuvos pasienio 

regione – buvusiuose Daugpilio ir Rėzeknės, taip pat Utenos ir Molėtų rajonuose. Projekte numatyta 
gerinti savivaldybių socialinės rūpybos paslaugas ir infrastruktūrą, naujai pažvelgiant į rūpybą 
namuose bei pagalbos sau veiksmus, siekiant užtikrinti kokybiškesnę senatvę. Bus įsigyta 
specializuotos įrangos mobilių brigadų teikiamoms paslaugoms užtikrinti: keturios specializuotos 
transporto priemonės ir įranga, pavyzdžiui, invalidų vežimėlių keltuvai bei vežimėliai, kėdės ir 

atraminiai įtaisai voniai bei dušui, mobili vonia gulintiems asmenims maudyti, atraminiai diržai 
žmonėms kelti, prietaisai sveikatos parametrams nustatyti, lyginimo ir valymo komplektai, pedikiūro, 
manikiūro, plaukų bei barzdos kirpimo komplektai, masažo stalas ir kita. Rėzeknės krašto, Utenos ir 
Molėtų savivaldybių specializuotose transporto priemonėse numatyta vietos 2 invalido vežimėliams ir 
neštuvams, tuo tarpu Daugpilio krašto numatytame specializuotame automobilyje – dušas ir galimybė 
skalbti skalbinius. 

Įgyvendinant projektą vyks teoriniai mobilių brigadų specialistų mokymai, bendradarbiavimas ir 
keitimasis patirtimi bei mokomoji išvyka į Faluno regioną Švedijoje, siekiant susipažinti su jų požiūriu į 
rūpybos namuose paslaugų teikimą vyresnio amžiaus žmonėms. Numatyta, kad padidinus mobilių 
brigadų pajėgumą, specialistai ištirs esamus vietinius išteklius aplink vienišus senjorus (draugus, 
kaimynus, gyventojus) ir suaktyvins juos, teikdami konsultacijas ir rengdami paprastus paramos ir 

pagalbos teikimo vienišiems žmonėms mokymus, tokiu būdu skatindami jų gebėjimą gyventi 

nepriklausomai.  

Iš viso planuojama paruošti 40 mobilių brigadų specialistų socialinėms paslaugoms teikti 4 rajonuose 
(Daugpilio, Rėzeknės, Utenos ir Molėtų) ir 1 krašto savivaldybėje (Ilūkstės) Latvijos-Lietuvos pasienio 

regione, tokiu būdu siūlant rūpybą namuose 1300 projekto teritorijoje gyvenančių senjorų. Bus 
parengtas ir vadovas, skirtas mobilių brigadų darbuotojams.  

Projekto Aging in Comfort partneriai yra draugija Euroregionas „Ezeru zeme“ („Ežerų žemė“), 
Rėzeknės miesto savivaldybė, Rėzeknės krašto savivaldybė, Daugpilio krašto savivaldybė, Ilūkstės 
krašto savivaldybė, Utenos rajono savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės 
administracija. Projektas realizuojamas pagal „Interreg V-A“ Latvijos-Lietuvos programą 2014–2020 
metams. 

 



Visas projekto biudžetas - 449 029,21 EUR. Iš jų – bendrasis Europos Regioninės plėtros fondo 
finansavimas – 381 674,80 EUR. Projekto trukmė: 18 mėnesiai. Programos svetainė internete 
www.latlit.eu. 

Ši publikacija paruošta su Europos Sąjungos finansine parama. Už šios publikacijos turinį visiškai 
atsako draugija Euroregionas „Ežerų kraštas“, ir jis jokiomis aplinkybėmis nėra laikytinas oficialia 
Europos Sąjungos nuomone.  
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