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PRANEŠIMAS BENDRUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI 

             Pagalba į namus gyvenimo kokybės gerinimo kontekste 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų kataloge (redakcija 2021) numatyta, kad 

viena iš socialinės priežiūros paslaugų yra – pagalbą į namus, tai asmens namuose teikiamos 

paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime. 

Pasaulyje ir Lietuvoje vis plačiau kalbama ir rašoma apie didėjantį socialinių paslaugų 

namuose poreikį. Mokslininkai tokie kaip V. Lesauskaitė, J. Macijauskienė ir E. Širvinskienė  

leidinyje Geriatrinių pacientų, gyvenančių namuose, poreikiai ir jų užtikrinimas techninėmis 

priemonėmis (2009) pabrėžia, kad demografiniai, socialiniai, epidemiologiniai pokyčiai,  mokslo ir 

technologijų inovacijos bei valdžios institucijų prioritetai sąlygoja pagalbos namuose poreikio 

augimą. Svarbu pastebėti, kad  visuomenėje didėja senų ir labai senų žmonių skaičius,  tačiau jaunų 

žmonių, galinčių rūpintis senyvo amžiaus asmenimis mažėja. Didelių šeimų subyrėjimai į mažesnius 

vienetus, moterų aktyvumas darbo rinkoje, vidinė ir išorinė migracija  nutolina šeimos narius, 

sumažindama galimybę rūpintis vieni kitais. Svarbu ir tai, kad medicinos pasiekimai leidžia nugalėti 

ligas bei prailgina gyvenimą ir net nedideli aplinkos pritaikymai įgalina žmones su negalia būti 

savarankiškesniais, galinčiais likti savo namuose. 

Pagalbos namuose poreikį atspindi ir statistiniai duomenys. Klaipėdos miesto socialinių 

paslaugų 2022 metų plane nurodoma, kad  Lietuvoje, kasmet vis didesnę dalį sudaro pagyvenę, tai 

yra 60 metų ir vyresni, žmonės. Statistikos departamento duomenimis, Klaipėdos mieste 2021 m. 

tokių žmonių buvo 29 499, tai sudaro 20 procentų visų savivaldybės gyventojų.  Klaipėdoje  gyvena  

7 021 neįgalus darbingo amžiaus asmuo, 1168 neįgalūs vaikai ir 5671 senyvo amžiaus asmenys, 

kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Tai sudaro 9,4 procento visų savivaldybės gyventojų. 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 2021 metais pagalbos į namus 

paslaugas teikė 426 klaipėdiečiams (2020 m. – 437, 2019 m. –  339),  2022 I ketvirtyje pagalba 

namuose teikė 344 miesto gyventojams. Paklausiausios pagalbos į namus paslaugos apėmė 

bendravimą, maitinimo organizavimą, pagalbą tvarkant namus, tarpininkavimą ir atstovavimą, 

pagalbą rūpinantis asmens higiena, ūkio darbus. 

Siekiant daugiau pagerinti klaipėdiečių gyvenimo kokybę ir sustiprinti pilnavertiškumo 

jausmą, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pagalbos namuose skyriaus darbuotojai telkiasi 

į komandas ir atlieka socialinius įgūdžius praradusių klaipėdiečių būstų generalinius valymus. Per 

2021 metus vyr. socialiniai darbuotojai drauge su lankomosios priežiūros darbuotojais, praktikantais 

ir savanoriais sutvarkė 14 pagalbos namuose paslaugų gavėjų ir 2 laukiančių pagalbos į namus 

klaipėdiečių butus. 2022 m. I ketvirtyje buvo atlikti 4 pagalbos namuose paslaugų gavėjų ir 1 asmens, 

laukiančio  pagalbos namuose paslaugų eilėje butų generaliniai tvarkymai. Galima pasidžiaugti, kad 

2022 metais projekto „Bendrystės tiltai“ savanoriai aktyviai įsitraukė į butų tvarkymo darbus ir 

pagelbėjo Centro darbuotojams  gerinti klaipėdiečių gyvenimo kokybę. 

Pirmas žingsnis siekiant pagerinti asmens gyvenimo kokybę – pasitikėjimu grįsto 

kontakto užmezgimas. Neretai asmens pasipriešinimo ir pagalbos atmetimo įveikimas yra sunkesnis 

už darbą antisanitarinėmis sąlygomis. Pasitaiko atvejų, kad sveikatai pavojingomis sąlygomis 

gyvenantys klaipėdiečiai, jų pagerinti nesutinka, todėl siekiant motyvuoti paslaugų gavėją rūpintis 

savimi ir savo gyvenama aplinka, darbuotojoms būtina pasitelkti profesinę kompetenciją  vidinius ir 

išorinius resursus sutvarkius jų būstus. Visi pagalbos sulaukę klaipėdiečiai jautėsi laimingi, pagerėjo 

jų gyvenimo sąlygos ir psichoemocinė sveikata, išaugo pasitikėjimas savimi. 

Klaipėdietis, laukiantis pagalbos į namus paslaugų eilėje, jau keletą metų gyveno 

skurdžiomis buities sąlygomis, neturėdamas karšto vandens, virtuvinio stalo,  kėdžių, miegojimui, 
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skirtos sofos – lovos. Vyras gyvena vienas nuosavo namo pirmame aukšte.  Klaipėdietis prieš 10 

metų išsiskyrė su žmona, turi dukrą, bet artimų ryšių su ja nepalaiko, antrame namo aukšte gyvena 

tolimi giminaičiai. Nors vyras nėra senyvo amžiaus, bet yra tik 40 proc. darbingas. Namuose vaikšto 

pasiremdamas į baldus ir sienas, lauke su vaikštyne arba dviem alkūniniais ramentais. Kadangi namas 

šildomas malkomis, didžiausiu išūkiu vyrui tapdavo malkų parnešimas.  Jas veždavo vaikštynės 

pagalba, todėl šis procesas atimdavo daug laiko ir fizinių jėgų. Vyriškio būste buvo sugedęs boileris, 

šildantis vandenį, todėl jau ilgą laiką jis neturėjo šilto vandens. Dėl minėtų socialinių problemų 

Centro pagalbos namuose skyriaus vyr. socialinė darbuotoja tarpininkavo ir atstovavo ir pateikė 

klaipėdiečio prašymą materialinei paramai dujiniam šildymui įrengti ir reikalingiems baldams (sofa, 

stalas, kėdės) nupirkti.  Prašomos lėšos buvo gautos ir 2021 m. rugpjūčio mėn. klaipėdiečio bute buvo 

sumontuoti baldai ir dujinis šildymo katilas, kurį montuojant, paaiškėjo, kad tam, kad dujų katilas 

tinkamai atliktų savo funkciją reikalingi papildomi darbai, kurių vertė apie 300 Eur.  Centro direktorė 

kreipėsi į Klaipėdos senamiesčio Rotary  klubą ir vienas iš šio klubo narių skyrė lėšas kaip paramą.   

Pateikiamos nuotraukos prieš darbų atlikimą ir juos atlikus. 

1 pavyzdys. Prieš  darbų atlikimą. 

1 pavyzdys. Po darbų atlikimo.  

Kituose butuose, kuriuose buvo atliekami generaliniai tvarkymosi darbai gyvena 

vieniši, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, negebantys ar nepajėgiantys pasirūpinti savimi ir savo 

gyvenamąja aplinka. Dėl ilgalaikio nesitvarkymo buityje, nesirūpinimo asmens higiena, 

nenaudojamų daiktų kaupimo, rūkymo bei gyvenimo su augintiniais, kuriais pasirūpinti nebepajėgia, 

šie klaipėdiečiai gyveno antisanitarinėmis sąlygomis. Susitelkdamos į komandas, darbuotojos atliko 

baldų paviršių, langų valymus, rūšiavo naudojamus ir nenaudojamus rūbus, gavus paslaugų gavėjų 

sutikimus, išnešė iš būstų ir išmetė į šiukšlių bei nenaudojamų daiktų konteinerius, perplovė indus, 
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išvalė kilimus, vonios kambarius ir tualetus, sutvarkė balkonus ir virtuves. Kai būstuose buvo 

nenaudojamų baldų juos išveždavo, kai trūkdavo , organizuodavo jų gavimą bei pristatymą.  

2 pavyzdys. Prieš darbų atlikimą. 

2 pavyzdys. Po darbų atlikimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pavyzdys. Prieš darbų atlikimą. 
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3pavyzdys. Po darbų atlikimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pavyzdys. Prieš darbų atlikimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pavyzdys. Po darbų atlikimo. 
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5 pavyzdys. Prieš darbų atlikimą  5 pavyzdys. Po darbų atlikimo.  

 

 

 

Pranešimus parengė: 

Vyr. socialinės darbuotojos Alina Adomaitienė, Vaida Ketlerienė, Rita Smilgevičienė 

 


