2 uždavinys: Užtikrinti ekonominį ir finansinį vyresnio amžiaus žmonių saugumą
Nr. Priemonė

Priemonės aprašymas

1.

Nuosekliai didinti socialinio draudimo pensijas,
atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo
užmokesčio fondą

Pagal priimtus teisės aktus pensijos būtų didinamos kasmet pagal ekonominius rodiklius (darbo
užmokesčio fondo augimo vidurkį). Būtų stebimos teisėkūros iniciatyvos, neleidžiančios išbalansuoti
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto.

2019 m.
I ketv.

SADM, FM

2.

Parengti ir įgyvendinti naują Senjorų namų koncepciją

Būtų skatinama naudoti turimą ir nenaudojamą švietimo (mokyklos, vaikų namai, internatai) ir
sveikatos apsaugos infrastruktūrą regionuose, ją tinkamai pertvarkyti į individualius butus ar patalpas.
Socialinio būsto arba visiško (dalinio) išpirkimo pagrindais jais galėtų naudotis vieniši ir kiti senjorai
(pagal „Assisted living communities“ pavyzdį). Jiems būtų užtikrinta minimali sveikatos priežiūra
(budinti slaugytoja), lavinimasis (trečiojo amžiaus universitetas), bendra veikla (rankdarbiai, pokalbiai,
koncertai, susitikimai), jie būtų nuvežami pas gydytojus arba gydytojai atvežami pas juos, ir pan.

2020 m.

SADM,
SAM, KM

3.

Mažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo
(„Sodros“) įmokas pensinio amžiaus darbuotojams,
dirbantiems regionų teritorijose su aukštu nedarbo lygiu

Skatinant pensinio amžiaus asmenis ilgiau pasilikti darbo rinkoje ir išlaikyti aktyvų gyvenimo būdą,
taip pat sprendžiant nedarbo problemą, siūloma su socialiniais partneriais apsvarstyti galimybę
mažinti „Sodros“ įmokas pensinio amžiaus darbuotojams, dirbantiems tikslinėse teritorijose ir (arba)
mažiau patraukliose profesijose.

2019 m.

SADM,
FM, VRM,
ŪM

4.

Įteisinti ilgesnes (taip pat ir nemokamas) atostogas
pensinio amžiaus viešojo sektoriaus darbuotojams

Šia priemone siekiama sudaryti geresnes sąlygas kompetentingiems pensinio amžiaus asmenims,
esant galimybėms, likti darbe viešajame sektoriuje. Priemonė būtų taikoma viešojo sektoriaus
darbuotojams – mokytojams, gydytojams, asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kt., išskyrus
valstybės tarnautojus.

2019 m.

SADM,
VRM

Terminas Vykdytojai

4 uždavinys: Pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
Nr. Priemonė
1.

Priemonės aprašymas

Padidinti metinę įmoką sveikatos priežiūros įstaigoms už Atsižvelgiant į apsilankymų pas šeimos gydytojus dažnumą pagal amžiaus grupes, bus peržiūrėtos ir
nustatytos naujos gyventojų amžiaus grupės bei kiekvienai grupei tenkančios pirminės ambulatorinės
prirašytus asmenis, vyresnius nei 65 metai

Terminas Vykdytojai

2018 m.
IV ketv.

SAM

asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos.

2.

Kompensuoti visą vaistų bei dantų protezavimo
paslaugų kainą PSDF biudžeto lėšomis vyresniems kaip
65 metų asmenims

Siekiant mažinti mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidas sveikatai, bus parengti teisės aktų
pakeitimai, kuriais būtų tobulinama kompensuojamųjų vaistų bazinės kainos apskaičiavimo tvarka ir
2018–2019 m. skiriamos papildomos PSDF lėšos dantų protezavimo paslaugoms apmokėti.

2019 m.
II ketv.

SAM

3.

Organizuoti papildomas greitosios medicinos pagalbos
brigadas, stiprinant pajėgumus aptarnauti pacientus
insulto ir infarkto atvejais

Būtų atnaujinamas greitosios medicinos pagalbos automobilių parkas ir stiprinamos aptarnaujančios
brigados, siekiant greičiau aptarnauti pacientus insulto ir infarkto atvejais, kai tikėtinas žalos sveikatai
dydis stipriai priklauso nuo reagavimo greičio.

2019 m.

SAM

4.

Padidinti nemokamai teikiamų slaugos namuose
ambulatorinių paslaugų skaičių bei didesniam asmenų
skaičiui teikti ambulatorines slaugos paslaugas

Siūloma, kad nuo 20 iki 24 padaugėtų per kalendorinius metus PSDF biudžeto lėšomis apmokamų
ambulatorinės slaugos namuose paslaugų, daugiau asmenų gautų ambulatorinės slaugos paslaugas
namuose.

2018 m.
II ketv.

SAM

5.

Mažinti ribojimus tiekėjams, norintiems teikti slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugas, ir skatinti jų steigimąsi
didinant slaugos paslaugų įkainius

Siekiant gerinti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, būtų pakeisti teisės aktų reikalavimai,
ribojantys šias paslaugas teikiančių įstaigų steigimą, taip pat didinami baziniai įkainiai, taip didinant
šių paslaugų teikimo patrauklumą.

2018 m.
IV ketv.

SAM,
SADM

6.

Sukurti ir įgyvendinti globos namų steigimosi
savivaldybėse modelį naudojant viešosios ir privačios
partnerystės principus

Būtų siekiama abipusės naudos ir sinergijos su privačiu sektoriumi steigiant globos namus, įskaitant
nepanaudojamos valstybės ar savivaldybių infrastruktūros pritaikymą globos namų įkūrimui. Taip pat
būtų surengti atitinkami mokymai savivaldybėse.

2019 m.
III ketv.

SADM,
SAM, ŽŪM

5 uždavinys: Stiprinti santykius tarp kartų, plėtoti vyresnio amžiaus žmonių savanorišką veiklą
Nr. Priemonė

Priemonės aprašymas

1.

Įtraukti vyresnio amžiaus asmenis į savanorišką veiklą ir
socialinius projektus per socialinio informavimo
priemones ir specialius mokymus

Būtų numatytos vyresnio amžiaus asmenų įtraukimo į savanorišką veiklą sąlygos ir paskatos: jų
konsultavimas, motyvavimas, savivertės didinimas, bendrųjų gebėjimų, reikalingų jų aktyviam
pilietiškumui, socialinei integracijai, pasirengimui užimtumui, išlikimo darbo rinkoje galimybėms
didinti, ugdymas.

2.

Steigti jungtinius vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių
dienos užimtumo centrus, skatinant kartų solidarumą
(pavyzdžiui, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus
informacinių technologijų srityje)

Būtų organizuojami ir remiami jaunimo savanoriškos veiklos projektai jungtiniuose dienos užimtumo
centruose ir kt., įskaitant padidintą dėmesį vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų stiprinimui
informacinių technologijų srityje.

3.

Remti jaunimo organizacijų projektus, skirtus senjorų
lankymui kaimiškosiose vietovėse

Būtų remiami jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektai, skirti kaimiškosiose vietovėse
gyvenančių senjorų, ypač vienišų, lankymui namuose, tiekiant maistą, kartu švenčiant šventes ir
užsiimant kita kultūrine veikla, pagelbėjant namų ūkio tvarkyme. Priemonė būtų įgyvendinama
atsižvelgiant į gerąją praktiką, pvz., Sasnavos bendruomenės (Kazlų Rūdos sav.) projektą.

Terminas Vykdytojai

2018 m.
IV ketv.

SADM

SADM

iki
2023 m.
IV ketv.

ŽŪM

