KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS
BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS
Projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ Klaipėdos miesto
savivaldybėje 2018 metais teikia įvairias socialines paslaugas neįgaliems onkologiniams ligoniams,
kurių gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami be nuolatinės medicinos specialistų pagalbos.
Neįgaliųjų onkologinių ligonių šeimos nariai ir jiems padedantys artimieji dalyvaus šeimos paramos
grupių užsiėmimuose, skirtuose mokyti pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame
gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas
problemas.
Projekto veiklos
Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose:
Vilnos vėlimo būrelis. Užsiėmimų metu neįgalieji onkologiniai ligoniai mokysis vilnos vėlimo
technikos, įgys reikiamų įgūdžių ir išmoks pasigaminti buityje reikalingų daiktų – šlepečių, rankinių,
papuošalų, šalikėlių ir kt. Ši veikla yra terapiškai veikiantis užsiėmimas, kuris padeda efektyviai
kovoti su stresu.
Siuvimo mokymo būrelis. Užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinami su siuvimo praktiniais ir
teoriniais pagrindais, išmokomi pasisiūti rūbus bei buityje naudojamus daiktus.
Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose:
Teatro, dainos, kino ir kitos meninės raiškos klubas. Užsiėmimų metu bus lavinami meniniai
gebėjimai scenos meno, ir dainavimo srityse, vyks filmų peržiūros, aptarimai, susitikimai su
menininkais.
Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams:
Šeimos paramos grupės užsiėmimai. Bus organizuojamos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai
(numatomos temos: „Streso įveika ir emocijų valdymas“ – 6 užsiėmimai „Sveikstu: ligonio
priežiūra po operacijos ir gydymo“-2 užsiėmimai, „Kaip kontroliuoti vėžio simptomus: mitybos ir
asmens higienos ypatumai“- 2 užsiėmimai, „Socialinių įgūdžių formavimas ir problemų
sprendimas šeimoje“- 2 užsiėmimai). Užsiėmimuose artimieji ir šeimos nariai bus mokomi
pasirūpinti neįgaliaisiais onkologiniais ligoniais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime,
pažinti ir valdyti asmens ligą ar negalią, spręsti kylančias emocines ir kitas problemas.
Veiklų grafikai skalbiami interneto svetainėje www.onkocentras.lt - Naujienos
Projekto tikslas ir uždaviniai
Tikslas – užtikrinti kokybiškesnį socialinį gyvenimą bendruomenėje Klaipėdos miesto
neįgaliesiems onkologiniams ligoniams ir jiems padedantiems artimiesiems. Projekto veiklomis
siekiama sumažinti jų socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų onkologinių ligonių užimtumą,
gebėjimus, kūrybiškumą ir mažinti vėžio ligos stigmą.

Uždaviniai:
1.Teikti Klaipėdos miesto savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems onkologiniams ligoniams
sociokultūrinio užimtumo paslaugas.
2. Teikti pagalbą neįgaliųjų onkologinių ligonių šeimos nariams ar jiems padedantiems asmenims,
organizuojant šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje,
visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias
emocines ir kitas problemas.
Tikslinės asmenų grupės, kuriai skirtas projektas, apibūdinimas
Bendras projekto dalyvių (pagal nesikartojantį paslaugų gavėjų sąrašą) skaičius 90, iš jų šeimos
nariai 30:
Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)
12 mėnesių (sausio – gruodžio mėn.)
projekto vykdymo vieta Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Savanorių gatvė Nr. 4, Klaipėda.
Projekto biudžetas: 21590,00 eurų.

