
 

 

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, 

MODELIO ĮDIEGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE 

          

 

Projekto kodas Nr. LT03-2-SAM-K02-002.  

Projektą bendrai įgyvendina Elektrėnų savivaldybės administracija ir VšĮ Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centras. 

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoją Islandija, Lichtenšteinas ir 

Norvegija. 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gruodžio mėn. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio mėn. 

Projekto tęstinumas 8 metai – iki 2032 m. balandžio mėn. 

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu  bus skirta 97 513,74 Eur, iš kurių: 82 886,68 Eur Europos ekonominės 

erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir 14 627,06 Eur EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšos.     

                                                                               

           Projekto tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Elektrėnų 

savivaldybėje.    

           Uždavinys – įdiegti Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį ir 

teikti numatytas paslaugas. 

           Veiklos: 1) Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas 

Elektrėnų savivaldybėje. 2) Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų 

teikimas Elektrėnų savivaldybėje. 

          Tikslinė grupė: besilaukiančios moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus  

iki 21 m. ir vyresnio amžiaus virš 40 m. moterys); besilaukiančios moterys, gyvenančios socialinės 

rizikos aplinkoje ir (ar) turinčios rizikos veiksnių.   

              Modelio įdiegimu bus siekiama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą 

nėštumo metu, pagimdžius ir kol vaikas sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės 

paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, 

siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Paslauga teikiama 

nemokamai. Paslaugoms teikti yra įdarbintas 1 šeimų lankymo specialistas (1 etatas). Projekto metu 

numatoma teikti paslaugas projekto tikslinei grupei. Vieno naudos gavėjo paslaugų programą sudaro 

mažiausiai 64 vizitai (14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn.; 

22 vizitai, iki vaikui sueis 2 metai). Numatoma, kad per projekto laikotarpį paslaugos bus suteiktos 

ne mažiau nei 25 naudos gavėjams. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas pagal tam 

vizitui parengtą specialią formą surenka informaciją, įvertina pokyčius šeimos elgesyje, namų 



aplinkoje. Įvertinamos trys sritys: 1) Priežiūros teikimas (Mano sveikata; Mano vaikas). 2) Sprendimų 

priėmimas ir palaikymas (Rūpinimasis vaiku). 3) Socialiniai ir bendruomenės ištekliai (Mano  šeima 

ir draugai; Mano namai). Vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno pagrindinio asmens 

(dažniausiai mamos), o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai, todėl labai svarbu, kad 

šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas. 

Šeimos lankymo specialistas suteiks informaciją besilaukiančioms mamoms, kaip maitinti kūdikį, 

pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo pačios sveikatą ir daug kitų 

svarbių dalykų.  

             Projekto reikšmingumas ir rezultatai: projekto įgyvendinimo laikotarpiu tikimasi pasiekti 

sveikatos ir socialinės gerovės rezultatų: padidės žindomų naujagimių (kūdikių, vaikų) skaičius; 

padidės kūdikių skiepijimo apimtys (< 6 mėn.); sumažės vizitų skaičius į priėmimo skyrių dėl 

nelaimingų atsitikimų, springimų, apsinuodijimų, kol vaikui sukaks 2 metai; pagerės naujagimių, 

kūdikių, vaikų fizinė raida iki 2 metų amžiaus; pagerės tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais saugioje 

aplinkoje; pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarp tėvų ir vaikų. 

             Netiesioginę projekto naudą gaus mamų ir vaikų, kuriems buvo teikiamos šeimų lankymo  

paslaugos, šeimos nariai, giminaičiai, kaimynai, nes pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarpusavyje; 

ugdymo įstaigos, nes vaiko išmoktas elgesio modelis perkeliamas į tolimesnį jų savarankišką 

gyvenimą.  

              Partneris VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras įdarbino šeimų lankymo 

specialistą; koordinuoja šeimų lankymo specialisto darbą, teikia reikalingą informaciją apie jo 

vykdomą veiklą; viešina projektą savo interneto svetainėje bei turimose duomenų bazėse; 

Savivaldybei teikia papildomą informaciją, reikalingą Projektui įgyvendinti; informuoja šeimas apie 

galimybę gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas; teikia sveikatos priežiūros paslaugas 

rekomendavus šeimų lankymo specialistui. 

               Paslaugas teikia kvalifikuota VšĮ Elektrėnų PSPC bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų 

lankymo specialistė. Medikė dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rengiamuose 

mokymuose, kurie yra privalomi ir organizuojami projekto lėšomis.             

 

            

Pradėkime kartu kurti draugišką, patikimą, pagarbų, konfidencialų ir neabejotinai sėkmingą 

motinystę lemiantį ryšį jau dabar! Šeimų lankymo specialisto kontaktai:  tel. +370 679 00 917, el. 

paštas agneprochorovaite@gmail.com.                                                                                        

                                                                                        

Daugiau informacijos  apie projektą galima rasti Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) 

interneto svetainėje 

https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./510 

 

 

                                                                                       Projekto  vadovė 

                                                                                       Elektrėnų savivaldybės administracijos  

                           Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

                                                                                       Danguolė Slučkienė 
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