Projektas „Aš ne vienas šiame kelyje“
Mūsų tikslas – visapusiškai padėti priklausomybių ligomis sergantiems žmonėms. Suteikiame
priklausomiesiems kompleksinę pagalbą nuo susipažinimo su sava liga, motyvacijos gydytis
stiprinimo, reabilitacijos iki reintegracijos ir tolesnio palydėjimo sveikimo procese.
Baigus vykdyti 2006-2008 m. projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, išplėstinė
socialinė integracija Bernardinų bendruomenėje” veiklas, pastebėjome, jog net ir dalyviui
įsidarbinus jam vis tiek nuolat reikalingas palaikymas. Tuo tikslu ir pradėjo veikti Bernardinų
priklausomų asmenų dienos centras. Į jį kviečiami ateiti socialinės integracijos programas praėję,
besimokantys ar dirbantys asmenys. Centre teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos,
bendraujama su dvasininkais.
Siekdami šių tikslų šiuo metu vykdome projektą „Aš ne vienas šiame kelyje. Asmenų,
sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo rinką“
Projektas vykdomas Vilniuje (Bernardinuose) ir Plungės raj. Pakutuvėnuose.
• Pakutuvėnų reabilitacinėje bendruomenėje (mišri) „Susitaikinimo sodyba“ jums siūlome:
o individualias ir grupines psichologo, socialinio darbuotojo ir dvasininko
konsultacijas (trukmė 7,5 mėn.);
o maitinimą;
o apgyvendinimą;
o tarpusavio pagalbos grupes;
o darbinių įgūdžių lavinimą;
o tarpininkavimą ieškant darbo ir įsidarbinant;
• Bernardinuose jums siūlome socialinės integracijos paslaugas (trukmė 6 mėn.). Jums
suteiksime maitinimo, pilno dienos užimtumo ir mokymų paslaugas. Atsižvelgiant į Jūsų
asmeninį poreikį su jumis dirbs psichologas bei socialiniai darbuotojai, sveikimo procese
palaikys likimo draugai.
Jei esi priklausomas,
Bet renkiesi būti laisvas,
Jei bijai būti be svaigalų
Ir nebežinai kaip blaiviai gyventi,
Jei baigi reabilitaciją ir nenori pasilikti vienas
Sugrįžęs į miestą ar kaimą –
Tu neprivalai...
Esi laukiamas
Esi kviečiamas
Į projektą
Aš ne vienas šiame kelyje
Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo
rinką
Mes tau siūlome realią kompleksinę pagalbą:
• individualias ir grupines psichologo, socialinio darbuotojo ir dvasininko konsultacijas;
• tarpusavio pagalbos grupes;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

darbo terapiją;
kompiuterinio raštingumo kursus;
karjeros planavimo mokymus;
dailės terapijos užsiėmimus;
keramikos, dailidės amato ir kitus mokymus;
tarpininkavimą ieškant darbo ir įsidarbinant;
maitinimą ir kitas paslaugas;
mokymosi stipendijas, kurių dydis priklausys nuo Tavo pastangų ir lankomumo;
visuomeninio transporto bilietus.

Visa tai Tau bus suteikta NEMOKAMAI, nes svarbiausias mums esi Tu.
Projekto tikslas
Padidinti asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, galimybes
integruotis į darbo rinką ir konkuruoti joje lygiomis teisėmis.
Projekto uždaviniai
1. Teikti ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas tikslinės grupės
asmenims.
2. Teikti darbo terapijos, profesinio mokymo ir socialinės adaptacijos paslaugas tikslinės
grupės asmenims integruojant juos į darbo rinką.
3. Kelti socialinių darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe kvalifikaciją, skatinti savanorišką
veiklą.
Projekto dalyviai
Tikslinė grupė bus atrenkama iš asmenų, praėjusių sėkmingą detoksikaciją ar gydymą
Priklausomybės ligų centruose (PLC), Minesotos programoje, Narkomanų reabilitacinėse
bendruomenėse visoje Lietuvoje arba turintys vidinę motyvaciją sveikimui.
Projekto vykdytojai:
• VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“
• Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
Veiklos vyks:
• Bernardinų socialinių paslaugų centre (Vilnius),
• “Susitaikymo sodyba“ (Pakutuvėnai).
Projekto trukmė – 36 mėn.
• Projekto pradžia – 2009 m. rugsėjo 1 d.
• Projekto pabaiga 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
Projekto veikla
Numatomos šios pagrindinės veiklų grupės (kryptys):
1.
Kompleksinės pagalbos paslaugų teikimo asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių
medžiagų metodikos parengimas ir taikymas.

2.
3.
4.

5.
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Ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų Pakutuvėnuose (Plungės raj.)
teikimas: Individualus ir grupinis darbas su tikslinės grupės nariais, tarpusavio pagalbos
grupės.
Socialinės integracijos paslaugų Bernardinuose (Vilnius) teikimas: Individualus ir grupinis
darbas su tikslinės grupės nariais, tarpusavio pagalbos grupės.
Darbinių (profesinių) gebėjimų mokymo centrų veikla – darbo terapija ir profesinis
mokymas: darbinio užimtumo organizavimas Bernardinuose ir Pakutuvėnuose,
kompiuterinio raštingumo užsiėmimai, keramikos ir dailidės amato mokymas, karjeros
planavimo mokymai.
Socialinė adaptacija: dailės terapijos, vizualinio meno, sveikos gyvensenos ir lytinio
švietimo bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo užsiėmimai.
Tarpininkavimas įsidarbinant.
Priklausomų asmenų dienos centrai – palaikymas įsidarbinus.
Savanorių ir socialinių darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe integracijos į darbo rinką
srityje, mokymai.
Viešinimas

Jeigu norėtumėte:
•
•
•

daugiau sužinoti apie projektą;
dalyvauti šio projekto programoje;
pasirūpinti pažįstamu, artimu žmogumi, kuriam reikalinga tokia pagalba

Prašome kreiptis:
Bernardinų socialinių paslaugų centras
Maironio g. 10, Vilnius
Psichologas Giedrius Markevičius
mob. 8 616 71062
psichologas@bernardinai.lt
Socialiniai darbuotojai
Deimantas Rasimavičius
mob. 8 686 07458
Kęstutis Dvareckas
mob. 8 634 57765
el.p. deimantas@bernardinai.lt
Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodyba“
Pakutuvėnų kaimas
Šateikių seniūnija
LT-90390 Plungės rajono savivaldybė
Lietuva
Sesė Virginija Virginija (PAMI)
Mob. 8 682 69 707

