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įsakymu Nr. (1.10)-ĮV-57
PRIENŲ RAJONOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS
ŠEIMAI SKYRIAUS PASLAUGŲ GAVĖJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS PREVENCIJOS
UŽTIKRINIMO PLANAS
2021 METAMS
1. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Paramos šeimai
skyriaus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo plano (toliau – Planas) tikslas
– stiprinti ir plėtoti Centro Paramos šeimai skyriaus paslaugų gavėjų sveikatą ir saugą per
prevencines priemones.
2. Plano tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
2.1. informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti bei teikti kitą būtiną pagalbą smurto
artimoje aplinkoje aukoms ir jų šeimoms; esant informacijai ar požymiams, kad asmuo patiria fizinį
smurtą, informuoti policiją, Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (jei informacija
yra apie nepilnametį vaiką), esant poreikiui organizuoti medicinos ir kitą pagalbą;
2.2. organizuoti psichologinę pagalbą asmenims (šeimoms), kurie patiria sunkius emocinius,
psichologinius išgyvenimus, pateko į krizinę situaciją;
2.3. organizuoti pedikuliozės profilaktiką ir mažinti sergamumą šia liga Prienų rajone,
ugdant šeimų higienos įgūdžius ir padedant įsigyti pedikuliozės profilaktikai ir gydymui reikalingas
priemones;
2.4. teikti konsultacijas ir ugdyti vaikų ir jų šeimų higienos, švaros ir tvarkos namuose
palaikymo įgūdžius;
2.5. pasitelkiant Kauno GGV Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir seniūnijų
specialistus tarpininkauti šeimoms nustatant ir šalinant pastebėtus potencialius gaisro kilimo rizikos
židinius namuose, teikti informaciją kaip apsaugoti save ir savo artimuosius nuo gaisro,
netvarkingos elektros instaliacijos, atkreipti dėmesį į didžiausios rizikos šaltinius būste;
2.6. teikti paslaugų gavėjams informaciją, konsultacijas, tarpininkavimo ir atstovavimo
paslaugas apie alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, gydymą, reabilitaciją, vykyti
kitas priemones alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai;
2.7. teikti paslaugų gavėjams informaciją, konsultacijas, tarpininkavimo ir atstovavimo
paslaugas, ugdyti sąmoningumą, vykdyti kitas prevencines priemones apie greitųjų kreditų
finansinę žalą, galimas rizikas susidurti su telefoniniais sukčiais;
2.8. organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių ar kitokio žeminančio elgesio prevencijai
bei stabdymui.
3. Plano tikslui ir uždaviniams pasiekti numatytos priemonės 2021 m.:
Eil. Nr.
1.

2.

3.

Priemonė/Veikla
Įvykdymo terminas
„Pedikuliozės profilaktika
2021 m. gegužės –
šeimose, kurioms taikoma atvejo gruodžio mėn.
vadyba Prienų rajone“

Pastabos
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios
programos priemonėms
vykdyti skirtą finansavimo
laikotarpį
Prevencinės priemonės kartu su 2021 m. kovo – spalio Pagal suderintą grafiką su
Kauno PGV Prienų priešgaisrine mėn.
Kauno PGV Prienų
gelbėjimo tarnyba „Kūrenkime
priešgaisrine gelbėjimo
saugiai“
tarnyba
Pagalba smurto artimoje
Nuolat
Bendradarbiavimas su
aplinkoje aukoms
Kauno SPC (atsižvelgiant į
konkrečius atvejus). Centro

4.

Psichologinė pagalba krizių
atvejais

5.

Higienos, švaros ir tvarkos
Pagal poreikį
palaikymo namuose įgūdžių
ugdymas ir švietimas esant
ekstremaliai situacijai dėl Covid19 viruso
2021 m balandžio –
rugsėjo mėn.

6.

Priklausomybės nuo alkoholio
mažinimas ir prevencija

2021 m. gegužėsgruodžio mėn.

7.

Patyčių prevencija

2021 m. kovo –
gruodžio mėn.

Nuolat

psichologo paslaugos pagal
individualių konsultacijų
suderintą grafiką.
Individualios ar grupinės
konsultacijos suderinus su
Centro psichologu.
Socialinių darbuotojų
Individualios konsultacijos
paslaugų gavėjų namuose.
Organizuojamos paskaitos
šia tematika Centre,
seniūnijose suderinus su
visuomenės sveikatos biuro
specialistais.
Socialinių darbuotojų
Individualios konsultacijos
paslaugų gavėjų namuose.
Centro socialinių darbuotojų
organizuojamos prevencinės
programos vaikam, kurių
šeimose sergama
priklausomybės ligomis.
Socialinių darbuotojų metų
veiklos plane numatyti
prevenciniai renginiai šia
tematika

4. Laukiami rezultatai:
4.1. nustatyti paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos rizikos veiksniai ir vykdomas nuoseklus jų
mažinimas;
4.2. atlikti Plano įgyvendinimo analizę ir jos pagrindu parengti 2022 m. planą;
5. Planą įgyvendina Centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojai.
6. Plano priežiūrą ir kontrolę vykdo Cento Paramos šeimai skyriaus vadovas.
____________________________

