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Problemos suvokimas 

• Organizuojant specializuotą pagalbą 
asmenims, priklausomiems nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų, 1993 m. kovo 
mėn. Klaipėdos priklausomybės ligų centre 
atidarytos dvi palatos (8 vietos) šių 
pacientų stacionariniam gydymui 

• Reabilitacijos centro būtinumas – 
problema suformuluota dar 1993 metais 



Priklausomų nuo narkotikų skaičius, registruotų KPLC 1986-2004 mm.
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Sprendimų paieška 

• Nuo 1993 m. Klaipėdos m. gyventojai, 
priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų, 
ilgalaikei reabilitacijai siunčiami į Lietuvos 
AIDS centro reabilitacijos bendruomenę, o 
nuo 1995 m. ir į Vilniaus narkologijos 
centro reabilitacijos bendruomenę 

 



Sprendimų paieška 

• Pradedant nuo 1996 m. mėginama 
aktyviai įgyvendinti, padedant Klaipėdos 
savivaldybei, reabilitacijos centro steigimą 

• Per 10 metų rasta 6-7 tinkamos centrui 
vietos, tačiau idėjos realizuoti nepavyko: 

Klaipėdoje tinkamų patalpų neatsirado 

Klaipėdos rajone – buvo keletą tinkamų 
vietų, bet rajono valdža pažadų neįvykdė  

 

 

 



Pirmas bandymas 

• 2002 m. sausio 24 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 16 
įkurtas Klaipėdos psichikos sveikatos 
centro filialas, kurio tikslas yra vykdyti 
žmonių, priklausomų nuo narkotinių 
medžiagų, socialinę ir psichologinę 
reabilitaciją   



Teikiamų paslaugų plėtra  

• 2004 m. lapkričio 2 d. atidarytas 16 lovų 
priklausomų nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų detoksikacijos, motyvacijos ir 
trumpalaikės reabilitacijos skyrius (4 lovos 
skirtos vaikų gydymui). 

• Patalpas pagal panaudos sutartį skyrė 
Klaipėdos miesto savivaldybė, patalpų 
remontui išleido apie 430 tūkst. litų  









Teikiamų paslaugų plėtra 

• Priklausomų asmenų nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų detoksikacijos, motyvacijos ir 
trumpalaikės reabilitacijos skyriuje gydymo 
trukmė – iki dviejų mėnesių 



Sprendimas 

• Paslaugos pirkimas (vešieji pirkimai) 

• Rėmimas (per Klaipėdos savivaldybės NVO 
rėmimo programą) 



Paslaugos pirkimas 

• 2004 m. rugpjūčio 18 d. pasirašyta sutartis 
tarp Klaipėdos m. savivaldybės ir Labdaros ir 
paramos fondo “Agapao” 

• Sutarties objektas: socialinės-darbinės 
reabilitacijos rizikos grupės asmenims, 
atvykusiems Klaipėdos m. savivaldybės 
komisijos nukreipimu, paslauga 

• 2004 m. skirta 18 000 litų 

• 2005 m. skirta 61 000 litų 





Paslaugos pirkimas – pirmųjų metų 
rezultatai 

• Nukreipta 22 asmenys, 13 – priklausomų nuo 
alkoholio, 9 – priklausomi nuo narkotinių medžiagų 

• Iš priklausomų nuo alkoholio 3 pacientai užbaigė 
reabilitacijos kursą, 6 pacientai tęsia programą 

• Iš priklausomų nuo narkotinių medžiagų 1 pacientas 
užbaigė reabilitacijos kursą, 2 pacientai tęsia 
programą 

   

Efektyvumas – 54,5% 



Rėmimas 

• 2005 m. birželio 21 d. pasirašytos sutartys 
su Labdaros ir paramos fondu “Vilties 
švyturys” ir viešoji įstaiga “Gyvybės 
versme” dėl projektų, skirtų asmenų, 
priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų 
reabilitacijai dalinio finansavimo. 

• Rėmimo suma pagal kiekvieną sutartį – 
5000 litų 

 



Rėmimas 

• “Vilties švyturyje” reabilituojasi 4 asmenys 
(iš jų – 1 moteris) 

  

• “Gyvybės versmėje” reabilituojasi 5 
asmenys (iš jų – 3 moterys) 

 



IŠVADOS 

• Socialinės reabilitacijos paslaugos teikimui 
nebūtina turėti “nuosavą” reabilitacijos centrą  

 

• Pacientas turi turėti teisę pasirinkti jam 
tinkamą reabilitacijos bendruomenę, tačiau 
tam reikalingas lankstus paslaugos pirkimo 
mechanizmas. Šioje srityje būtina įgyvendinti 
seną gerą taisyklę “pinigai paskui ligonį” 



? 



DISKUSIJAI 

• Gal reikalinga konkreti reabilitacijos centrų 
(bendruomenių) vertinimo kriterijų sistema? 
Kokia ji turėtų būti? 

 

• Reabilitacijos efektyvumo įvertinimas – kaip 
motyvuoti baigusius reabilitaciją palaikyti 
kontaktus su sveikatos priežiūros įstaigomis? 


