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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBIIS TARYBA
SPRENDIMAS
DEL P'RTKLAUSOMYBES NUO ALKOHOLIO BEI KITU PSICFIOAKTYVIU MEDZIAGU
MAZINIMo JoNAVoS I{AJoNE TVARKoS APRASO PATVIRTINIMO
2018 m. geguZes

30 d. Nr, IT'S-122

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 40
punktuir18straipsnioldalimiJonavos rajono savivaldybes taryba nusprendi.ia:
l. Patvirtinti Priklausomybes nuo alkoholio bei kitq psichoaktyviq medZiagq maZinimo
Jonavos rajone tvarkos apraS4 @ridedama).
2. PripaLinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybes tarybos 2013 m. balandLio 25 d.
sprendimo Nr. 1 TS-135 ,,Del priklausomybes nuo alkoholio maZinimo Jonavos rajono socialines

rizikos Seimose tvarkos apra5o pafvirtinimo".
'3. UZ Priklausomybes nuo alkoholio bei kitq psichoaktyviq medZiagq maZinimo Jonavos
rajone tvarkos apra5o priemoniq igyvendintim4 atsakingu paskirti Jonavos lajono socialiniq paslaugq
centra.

Sis sprendimas per vien4 menesi nuo jo lteikimo dienos gali bilti skundZiamas Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos lstatymo nustatlta tvarka Lietuvos administraciniq gindq
komisijos I(auno apygardos skyriui (Laisves aL.36, Kaunas) arba Regionq apygardos administraciniam
teismui bet kuriuose teismo rDmuose (Siaulirl rumai, Dvaro g. 80, Siauliai; PaneveZio rilmai,
Respublikos g. 62, PaneveZys; Klaipedos rDmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipeda; Kauno r[mai, d.
Mlickevidiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybes meras

2|]1S

-fl5- 3

1

Eugenijus Sabutis

r

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybes tarybos

2018 m. geguZes 30 d.
sprendimu Nr. 1TS-122

PRTKLAUSOMYBES NI]O ALKOHOLIO BEI KITU PSICHOAKTYVIU MEDZIAGU
MAZINIMo Joi..{AVoS RAJoNE TVARK:oS APRASas.

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTAI]OS

l. Priklausomybes nuo alkoholio bei kitq psichoaktyviq medZiagq maLinimo Jonavos rajone
tvarkos apraSas (toliau - Tvarka) skirtas Jonavos rajono gyventojams, piktnaudZiaujantiems alkoholiu
ir kitomis psichoaktyviosiomis medZiagomis, turintiems socialiniq paslaugq poreiki.
2. Tvarkos apral4 igyvendina pagrindinis rykdytojas ir partneriai.
2.1. Tvarkos pagrindinis vykdytojas - Jonavos rajono socialiniq paslaugq centras;
2.2. Tvarkos igyvendinimo partneriai - Jonavos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos
biuras (toliau - Visuomenes sveikatos biuras), V5{ Jonavos pirmines sveikatos prieZiuros centras
(toliau - Pirmines sveikatos prieZiiiros centras), Jonavos rajono savivaldybes pedagogine psichologine
tarnyba (toliau - Pedagogine psichologine pagalba).
3. Tvarkoje numatytos priemones gali bUti finansuojamos i5:
3.1, savivaldybes biudZeto skirtq tiksliniq leSr4 (visuomenes sveikatos remimo specialioji
programa);
3.2. valstybes biudZeto leSq;
3.3. ivairiq juridiniq ir fiziniq asmenq tiksline paskirtimi pervestq le5q;
3,4, Lietuvos, ES struktDriniq ir kitq fondq le5r4;
3,5, kitrl teisetai igytq leSll.
4 T'iksline grupe - Jonavos rajono gyventojai (Seimos), piktnaudi:iaujantys alkoholiu ir kitomis
ps;ichoaktyviosiomis medZiagomis, turintys socialiniq paslaugq poreiki (toliau - Klientas).
II. SI(YRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI
5. Tvarkos tikslas

-

idiegti integruot4 priklausomybes nuo alkoholio bei kitq psichoaktyviq
kuri padidintq asmens ir visuomenes

medLiagt4 prevencijos, gydymo bei socialines integracijos sistem4,

sveikatos; prieZi[ros bei socialiniq paslaugrtr prieinamum4 ir kokybg asmenims, piktnaudZiaujantiems
alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medZiagomis bei priklausomiems nuo j11.
6. Tvarkos uLdaviniai - padidinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybirl
gydyrno, socialines integracijos kokybg suaugusiems ir vaikams:
6.1. Sviesti ir informuoti visuomeng apie priklausomybiq mairirrimo galimybes;
6,2. individualus darbas su tiksline grupe;
6.3, specializuotos pagalbos teikimas siekiant atsisakyti priklausomybes nuo alkoholio bei kitrl
psichoaktyviq medZiagq;
6.4. pagalbos tqstinumo uZtikrinimas.

Z

III" SKYRIUS
PRIEMONBS
IT{ JtJ VYKDYTOJAI
IGYVENDINIMO
7. Siekiant igyvendinti iSkelt4 tiksl4 ir numatytus uZdavinius numatoma veiksmus vykdyti
keliais etapais pagal pateikt4 specializuotos pagalbos suteikimo schem4:

l. Problemos identit-ftavimas ir paslaueq
poreikio vertinimas

i

6. Svietimas,

prevencija

:

2. Paslaugq organizilimas

'J;

3. Gydyrno nietodo parinkimas

5. Palaikomosios pagalbos uztikrinirnas

,/
n-t"

- priklausomybes
sprgsti protrlemq skatinimas, konsultavimas.
Vykdy'tojas - Centras, gavgs informacij4 i5 seniunijq, bendruomenes, policijos, Vaiko teisiq apsaugos
specialisttl, ugdymo bei sveikalos prieZi[ros istaigq ir pan., ivertina socialinirl paslaugq poreiki,
kcLnsultuoja ir motyvuoja Klientil del priklausomybes problemos sprendimo.
7.L

nuLstal.ymas

Problemos indetifikavimas

ir

paslaugq porein<io vertinimas

ir suvokimo didinirnas, kliento motyvacijos

- sutarties su Klientu pasira5ymas, nukreipimem pas kitus
(sutarties
Centras
ir indiviodaulaus plano pasira5ymas, tarpininkavimas
kitq
pagalb4),
organizuojtrnt
specialistq
Centras ir Pirmines sveikatos prieZi[ros centras (organizuoja
psichologing pagalb4 suaugusiems asmenims), Pedagogine psichologine tarnyba (organizuoja
psichologinq pagalbq nepilnamediams), Pirmines sveikatos prieZiuros centras (organizuoja psichiatro
pagalb4).
7.3. Gydymo metodo parinkimas - gydymo planas sudaromas atsiZvelgiant ikiekvieno Kliento
situacij4: alkoholio ar psichoaktwiq medZiagq vartojimo trukmg ir prieZastis, sveikatos buklg, aplinkos
7.2. Paslaugq organizavimas

specierlistus. Vykdytojai

--;a*y'9=o
a*::,'*

j

poveiki, gydymo patirti, galimybes lankytis gydymo istaigoje ir t. t. Vykdytojai
sveikatos prieZifiros centras, Pedagogine psichologine tamyba.

-

Centras, Pirminds

){audojami gydymo metodai :
o gydy'tojo psichiatro konsultacija;
o psichologokonsultacija;
r priklausomybes nuo alkoholio atkiditl prevencija;
o piklausomybes nuo opioidq farrnokoterapija;
o ambulatorineMinesotosprograma;
o ambulatorinisiSblaivinirnas:
o privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikq 2al4Lmogaus sveikatai;
. ztlpsvaiginimomedicinine apliura;
o gydymas priklausomybes ligq reabilitacijos bendruomenrise;
o gydymas hipnozes b[du;
o kiti priklausomybes ligq gydymo metodai.
Priklausomiems asmenims taip pat rekomenduojami ir kiti altematyvus gydymo metodai: i
savipagalb4 orientuotos grupes, siekiandios palaikyti priklausandiq suaugusiqiq blaivybg (suaugusiqjq
anoniminitl alkoholikq grupes), pagalbos alkoholikq Seimoms grupes (Al Anon grupes), suaugusirl
alkoholikq vaikq draugija (vienijanti alkoholikq Seimose augusius Zmones), narkomanq anonimq (NA)
grupes bei kt.
7.4. Gydymo organizavimas -- JonzLvos rajono socialirriq paslaugq centras, kaip pagrindinis
programos vykdytojas, organizuoja paslaugos pirkim4. Asmeniui sutikus dalyvauti priklausomybes
maZinimo programoje, esant poreikiui, soc. darbuotojas tarpininkau.ja jam uZsiregistruojant,
transporfrurojant, palydint i gydyno istaig4 ar reabilitacijos centr4.
7,5. Priklausomo asmens irjo Seimos nariq palaikomosios pagalbos uitikrinimas - socialinis
darbuotcrjas po gydymo teikia paslaugas Seimai, kurios nariai sutiko gydytis nuo alkoholio ar kitq
psichoaklyviq medZiagq vartojimo. Tam tikslui sudaroma specialistr-1 komand4: socialinio darbuotojo,
pr;ichologo, pedagogo, esant poreikiui - psichiatro, Pedagogines pr;ichologines tarnybor; specialisto,
bendruonrenes nariq ir kt.), kuri ivertina Seimos situacij4 ir pagal poreiki organizuoja Seimai pagalb4
(naujo gwenimo bddo igfidZiq ugdymas, socialinis ir psichologinis konsultavimas, br-lsto paieSka,
reintegra.cijos i darbo rink4 skatinimas ir pan.). Socialinis darbuotojar; pagal poreiki (bet ne rediau kaip
1 kart4 per pusmeti) organizuoja Seimos perZiDras, i kurias kviediama specialistq komanda ir ivertinarni
pokydiai Seimoje, igtidZiai tinkamai rupintis savo vaikais, sprqsti iSkylandias socialines problemas,
gebejimas savaranki5kai funkcionuoti visuomeneje. Vykdytcrjai -- Centras, Pirmines sveikatos
prieZiDror; centras, Pedagogine psichologine tarnyba.
7.6. Svietimas, prevencija - bfltina Sviesti ne tik potencialias piktnaudZiavimo alkoholiu bei
kitq psichoaktyviq medZiagq aukas, bet ir jau sergandius iimones, jq aftimuosius. Susidtirg su
priklausomybiq problema Zmones daLnai neZino k4 daryti ir kaip sau padetij Blitina nuolat informuoti
ir konsultuoti visuomeng apie esamas priemones alkoholio bei kitq psichoaktyviq medZiagq vartojimo
prevencijos ir gydymo srityje, suteikiant tiksli4 ir aiSki4 informacij4, Populiarios priemones yra:
lankstinukai, atmintines, informacijos pateikimas Ziniasklaidos priernonemis, susitikimai ir pokalbiai
maZose tikslinese grupelese, paskaitos, seminarai, konfemcijos ir pan. Vykdytojai - Visuomenes
sveikatos; biuras. Centras.
TV.

SKYRIUS

VERTINIMO KRITEIUJAI
8. Apra5e numatytq tikslq, uZdaviniq ir priemoniq igyvendinimo vertinimo

kriterijai:

rl
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i
I

i
I

I

4

formavim4: para5ytq straipsniq, paskaitq, larpkstinukq, plak{tq,
q ir pan., skaidiq;
s socialinis darbuotojas pasiule gydytis nuo prikl4usomybiq (rasti!,kq

uriais pasira5ytos bendradarbiavi

o nupirkta, psichologo ar
omoji pagalba.
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