
                        

 

              PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS  PASLAUGOS 

 

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos 

 

 

Ergoterapeuto 

paslaugos  

 Socialinės  

paslaugos 

 Bibliotekininko 

paslaugos 
 

 

 

Bendrosios socialinės 

paslaugos 

 Bendrosios sveikatos 

intervencijos paslaugos  
 

 

Informavimas ir 

konsultavimas 

 Specialiosios socialinės 

paslaugos: 

 
Profesinė reabilitacija 

 

Tarpininkavimas / atstovavimas  Socialinių įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas: 

 Kompiuterio pagrindų 

vartotojo programa 

 

Artimųjų  konsultavimas  Savitvarkos ir higienos 
įgūdžių  

 Internetinio puslapio kūrimo 
programa 

 

Aprūpinimas būtiniausiomis 

priemonėmis 

 Patalpų valymo ir 

tvarkymo  

 Meno dirbinių iš odos 

gamintojų programa 

 

Sociokultūrinės paslaugos   Asmeninių savybių  

ir bendravimo 
 Buitinių paslaugų teikėjų 

programa 

 

Kitos bendrosios socialinės 

paslaugos: 

 Darbinių; maisto ruošos   Statybininkų padėjėjų 

programa  

 

Teisinės pagalbos ir religinių   

paslaugų organizavimas 

 Fizinės būklės gerinimas 

ir palaikymas fizinio 

aktyvumo veiksmais 

 Floristikos meno programa 
 

 

Transporto paslaugų organizavims  Užimtumo terapija    Sporto užsiėmimai salėje ir 

lauke 

 

Savipagalbos grupių vedimas  Kompiuterinis 

raštingumas 

 Floristika ir 

fitodizainas 

 

Apgyvendinimas SGN  Rankdarbiai  Dailė 

 

Keramika (molis, šamotas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fimas, modelinas  Paveikslų darymas 

 

Aksesuarų darymas  Pynimas iš vytelių 

 

Karpiniai, origamis, 

kvilingas 

 Rankdarbiai iš 

gamtinių medžiagų 

 Mezgimas, 

siuvimas, nėrimas 

Fizinio aktyvumo 

paslaugos 
Sveikos 

gyvensenos 

ugdymo paslaugos 

Magneto/elektroterapijos ir 

vandens masažo paslaugos 

Skaitymas, rašymas, 

muzika, stalo žaidimai 

 

Darbas su oda 

Vilnos vėlimas 

Muilo ir žvakių 

gamyba 



 

 

 

 

Teismo psichiatrijos pacientams teikiamos:  

1) BENDROSIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS: 
 Socialinis pacientų konsultavimas ir informavimas; 

 Tarpininkavimas tarp pacientų ir įvairių institucijų; 

 Pacientų teisių ir interesų atstovavimas; 

 Kontaktų palaikymas tarp paciento ir jo artimiausios aplinkos;  

 Pagalba tvarkant (-is) dokumentus;  

 Aprūpinimas būtiniais daiktais, asmeninės higienos priemonėmis; 

 Apgyvendinimas globos įstaigose, transporto organizavimas; 

 Teisinės ir religinės pagalbos organizavimas; 

 Rekomendacijų socialinių paslaugų tęstinumui  teikimas; 

 Kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

 

2) BENDROSIOS SVEIKATOS INTERVENCIJOS PASLAUGOS. TAIKOMA: 
2.1.Laisvalaikio/užimtumo programa. 

Programos tikslas – atstatyti prarastus, bei ugdyti naujus socialinius įgūdžius, padėti 

pacientams įsitraukti į laisvalaikio ir užimtumo veiklas, kurios atitinka jų norus, poreikius 

bei galimybes. 

Programą sudaro:  

• Laisvalaikio praleidimo ir  užimtumo įvairios formos: stalo žaidimai, rankdarbiai, vilnos 

vėlimas, pynimas iš vytelių, medžio darbai, keramika, darbas su oda, muzikos klausymas, 

skaitymas/ rašymas, kompiuteris, poezija, dailė, . 

• Savišvietos ir naujos informacijos kaupimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

• Finansų valdymo ir maisto pirkimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

Fizinio aktyvumo skatinimo ir fizinės sveikatos stiprinimo paslaugos 

2.2.Priešdarbinės reabilitacijos programa. 

Tikslas - padėti pasiruošti pacientams grįžti į visuomenę, ugdant kasdienio gyvenimo bei 

socialinius įgūdžius.  

Vykdant programą socialiniai darbuotojai: 

• konsultuoja teismo psichiatrijos pacientus socialiniais klausimais;  

• formuoja buitinius – kasdieninius įgūdžius (drabužių skalbimas, lyginimas, maisto  

patiekalų gaminimas, patalpų bei aplinkos tvarkymas, valymas ir kt.);  

• lavina socialinius įgūdžius (vedamos bendravimo grupės, moko naudotis informacinėmis 

technologijomis);  

• ugdo laisvalaikio praleidimo įgūdžius (organizuoja renginius, parodas, susitikimus, 

tradicinių švenčių šventimus);  

• ugdo darbinius įgūdžius (remonto, keramikos, pynimo darbai).  

2.3.Profesinės reabilitacijos programa.  

Programos tikslas – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti 

darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 

kitomis poveikio priemonėmis. 

• Pacientai ligoninėje gali mokytis pagal 6 neformalias profesinio mokymo programas; 

• Programos buvo suderintos su LR darbo birža ir įtrauktos į Lietuvos Darbo rinkos prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neformaliojo mokymo programų sąvadą.  

• Programą baigusiems pacientams išduodami pažymėjimai. 

 

 


