Du metus trukęs projektas baigiamas įgyvendinti
Besibaigiantys metai Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams bei pacientams tapo
nelengvu išbandymu dėl pandemijos sukeltų „nepatogumų“. Nepaisant to, pradėti darbai
nenutrūko, ir jau galima įvertinti pasiektus veiklos rezultatus.
Nuo 2019 metų pradžios ligoninėje buvo įgyvendinamas projektas „The Creation and
Practical Application of Social Inclusion Measures for Persons with Mental Disorders in the Cross
Border Region, by using the Experience of Daugavpils and Rokiškis Psychiatric Hospitals,
Nr. LLI-368, ReSocialization“. Tai jau ketvirtas bendras Rokiškio psichiatrijos ir Daugpilio
psichoneurologinės ligoninių projektas.
Projekto tikslas –– padidinti socialinės įtraukties priemonių prieinamumą ir efektyvumą
sutrikusios psichikos asmenims. Projektu siekiama, kad teikiant socialinę ir psichologinę pagalbą
tiek gydymo metu, tiek pacientams grįžus į šeimas bei visuomenę, būtų apjungti esminiai šių
pacientų integracijos etapai - socialinė reabilitacija gydymosi metu ir palaikymas, grįžus į
bendruomenę. Siekiant geresnių gydymo rezultatų, skatinamas pacientų šeimos narių įtraukimas į
šiuos procesus.
Dėl taikomų karantino apribojimų projekto partneriams teko koreguoti projekto veiklų
įgyventinimo metodus. Teko atsisakyti anksčiau numatytų vizitų, ir rezultatų siekti „nuotoliniu“
būdu. Nepaisant šių nepatogumų, bendromis partnerių pastangomis sukurtos/pagerintos 4 socialinės
integracijos priemonės, skirtos psichikos sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimos nariams:
1. Sukurta ir pritaikyta pagerinta socialinės reabilitacijos programa psichikos sutrikimų
turintiems asmenims;
2. Sukurta ir pritaikyta sutrikusios psichikos asmenų individualios socialinės reabilitacijos
(taikant atvejo vadybą) metodika keramikos darbams;
3. Sukurta ir pritaikyta sutrikusios psichikos asmenų individualios socialinės reabilitacijos
(taikant atvejo vadybą) metodika medžio/vytelių pynimo darbams;
4. Sukurta ir įgyvendinta pagalbos šeimai, siekiant pagerinti sutrikusios psichikos šeimos
narių integraciją į visuomenę, sistema.
Už pirmos ir ketvirtos priemonių sukūrimą (pagerinimą) buvo atsakingi mūsų ligoninės
specialistai. Intensyvaus darbo rezultatas – parengtos 26 mokymo programos, kurios bus taikomos
tiek mūsų ligoninėje, tiek Daugpilyje.
Įgyvendinant projektą, sukurti 3 infrastruktūros objektai (Rokiškyje-2, Daugpilyje-1),
įsigyta paslaugoms teikti reikalinga įranga, apmokyti ligoninių specialistai. Mūsų ligoninės
pacientams suremontuotos dviejų gydomųjų korpusų rūsiuose esančios patalpos, kuriose numatyta
įrengti
keramikos
bei
medienos
dirbtuves
(žr.
pridedamas
nuotraukas).
Pagrindinis projekto partneris yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė, projekto partneris – Daugpilio
psichoneurologinė ligoninė.

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą- socialinė
įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.
Bendras projekto biudžetas sudaro € 824 705,88 Eur (iš jų 440 599,72 Eur – Rokiškio
psichiatrijos ligoninės dalis). Didžiąją dalį projekto išlaidų (iki 700 999,98 Eur, arba 85 proc.)
finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, kitas padengs projekto partneriai ir abiejų valstybių
biudžetai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-01-01 iki 2020-12-31.
Kontaktinis asmuo: Vilius Erslovas, tel.(8-458) 21086
Nuoroda į Programos puslapį: www.latlit.eu.
Nuoroda į oficialią Europos Sąjungos svetainę: www.europa.eu.
Šis dokumentas/priemonė buvo parengtas (-a) su Europos Sąjungos finansine pagalba. Už
šio dokumento/priemonės turinį atsako Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė ir jis
neatspindi Europos Sąjungos pozicijos.

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje projekto lėšomis
suremontuotų patalpų fotonuotraukos (nuotraukos
reklaminės, jas galima naudoti publikacijose)
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