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NAMAI

Direktore Genovaite Sliogeriene
BiudZetine istaiga TelSiq raj ono seneliq globos namai (oliau - Globos namai) veikl4

prad€jo nuo 1993 metq. Globos namai teikia speciali4sias socialines prieZiiros ir dienos
socialines globos, trumpalaikes bei ilgalaikes socialines globos paslaugas, bendr4sias socialines ir
kitas paslaugas. Globos namq tikslas - organizuoti ir teikti socialines paslaugas vadovaujantis
teises aktais nustat)'tomis normomis ir siekiant sukurti socialiai, psichologi5kai, ekonomi5kai
priimtinas gywenimo s4lygas; saugant bei ginant jq teises; organizuojant uZimtumo, savarankiSkq
igrldZiq ugdymo, sociokultlirines veiklos, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei
kvalifikuoq socialiniq ir sveikatos prieZiiiros darbuotojq prieZilrai ir pagalbai.

Globos namai Telliq rajono savivaldybes tarybos nustalrta tvarka patikejimo teise valdo
savivaldybes nekilnoj am4 turt4:

. Senelir+ globos namq pastat4 esanti Rambyno 24, Tel5iuose (2321'41 kv.m.);
o Gedrimrl savararki5ko gyvenimo namq pastat4 esanti Brevikiq g. 2, Gedrimq km., Tel5iq

raj.  (1250,77 kv.m.);
. mokyklos pastat4 esanti Brevikiq g. 4, Gedrimq k., TelSiq raj. (1315,92 kv.m.)'

TelSiq seneliq globos namq esama struktiira, darbuotojq skaiiius
Tel5iq seneliq globos namai turi padalinius:

o Gedrimq savarankisko gyvenimo namus, pradejusius veikti nuo 2013 m. sausio I d.;
o Gedrimrl dienos socialines globos centr4, vykdanti veikl4 nuo 2013 m. gruodZio

m6n.
Tel5iq seneliq globos namuose 2013 m. sausio i d. maksimalus etatq skaidius buvo 42,5

etatai. Metq pabaigoje nuo 2013 m. gruodZio 12 d. TelSiq seneliq globos namuose maksimalus
etatu skaidius vra 43 etatai.
Globos namuose 2013 nt darbuoto

Eit.
Nr.

Pareigybes Pareigybinis
koeficientas

Pareigybin6 alga Etatq skaidius

Pareigyb6s iSlaikomos i5 saviva!!yb6s biudieto I65tt

Direktorius ? q  1 3 53 8,00 I

2. Soc. darbo organizatorius 14,0 1708,0 I

3 . Vvr. slaus!,toias 13,0 1s  86 ,0 I

4 . Vvr. specialistas vietos [kiui 10,5 128  I , 0 I

5 . Seketorius 8,2 1000,4 I

6 . Soc. darbuotoias 13,0 1586,0 1
7. Virdiai MMA 1000,0 2

8. Virtuves darbininkes MMA 1000,0 2

9. Valltoias MMA r000,0 1

10. Kiemsargis MMA 1000,0
Gedr imu savarankii ko gwenimo namuose
l l Direktoriaus pavaduotoj as

bendriems reikalams
16 ,0 1952,0

12. Socialiniai darbuotoiai 13,0 1586,0 z
1 3 . Slaueytoias r 0,0 t220,0 1
t 4 . Soc. darbuotoiu padeieiai 10 ,0 t220 ,0 3

1 5 . Soc. darbuotoiu padeieiai 10 ,7 130s.4 2
16. Vairuotoias 8,8 536,8 0,5
t 7 . Pastatq ir jrenginiq prieZilros

darbininkas
MMA 1000,0 0,5



1 3 . Slaugytojas 10,0 1220,0
T4, Soc. darbuotoj q padej€j ai 10,0 1220,0 3
1 5 . Soc. darbuotoj q padejejai 10,7 1305,4 2
16 . Vairuotojas 8,8 536,8 0,s
1 7 . Pastatq ir irenginiq prieZiiiros

darbininkas
MMA 1000,0 0,5

18 . Kurikas MMA 1000,0 3
I5 viso: ) s

Pareigyb6s iSlaikomos i3 istaigos pajamq
I Gydyojas 14,0 854,0 0,5
2. Kineziterapeutas |  3,0 1586,0 I
3 . Soc. darbuotojo padejejas 10,7 1305,40 I
4 . Slaugyojai 1 159,0 3
5 . Soc. darbuotojo padejejai 10,0 1220,0 7
o. Vairuotojas 8,8 1073,6 I
7. Slaugyojo padejejas MMA 850,0 1

I5 viso: 14,5
Pareigybds iSlaikomos ii specialiosios tikslinds dotacijos l65q

I Socialinis darbuotojas 13 ,0 1586,0 1
2. Soc. darbuotojo padejejai 10,0 t220,0 2
3 . MasaZistas 14,0 854,0 0,5

I5 viso: t <

Ii viso: 1J,!

Padidinus bazing menesing alg4, bendras vidutinis darbuotojq menesinis darbo
uzmokestis padidejo 117,0 litais (2012 m. darbo uZmokestis per menesf buvo 1373,0 litai, o 2013
m. - 1490,0 litai).

Kokybi3k4 socialines globos ir prieziuros paslaugq teikimq uZtikrino turintys aukitq
profesing kvalifikacij4 ir kompetencijas darbuotoj ai. Teoriniuose - praktiniuose seminaruose,
tobulinimosi kursuose per 2013 metus daly/avo visi tiesiogiai dirbantys su gyventojais: 5
socialiniai darbuotojai, 15 soc. padejejq, 4 slauggojai (viso 24 darbuotojai). Socialinio
darbuotojo padejejai yra i5klausg privalomus iZanginius 40 val. mokymus ir 7 darbuotojai Siemet
igijo socialinio darbuotdo padejejo kvalifikacijas.2 socialiniams darbuotojams, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro patvirtinta socialiniq darbuotojq ir
socialiniq darbuotojq padejejq profesines kvalifikacijos kelimo tvarkos bei socialiniq darbuotojq
atestacijos tvarkos apra5o nuostatomis, y'ra suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacine
kategorija, 3 socialiniams darbuotojams nera suteikta kvalifikacine kategorija, nes neturi reikiamo
atestacijai 5 metq darbo staZo.

Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybds apraSymai, kuriuose aiskiai apibreZtos
darbuotdo pareigos, funkcijos, atsakomybe ir kvalifikacija.

2013 metais visiems istaigos darbuotojams vykdyi papildomi pirmos pagalbos ir higienos
igudZiq mokymai, darbuotojq saugos ir sveikatos mok)'rnai.
G lo bos nam7 darb uotoj q i1silavinimss :
Iisilavinimas Administracija Socialinio

darbo
Medicinos Buities ir

Ekia
Maisto
ruoiimo

Viso

Aukitasis
universitetinis

2 5 3 z 12



Aukitasis
neuniversitet.

I 4 5

Auk3tesnysis/
spec. vidurinis

5 5 5 2 17

Vidurinis o I 2 9

linimas tt7. l r hei nei (mokAtas darhr rnfnicrtrs larbo uZmokestis.
Savivaldyb6s biudZeto iSlaidq
pavadinimas

Planas (tiikst. Lt) Panaudota (tUkst. Lt) fsiskolinimas
(tiikst.L0

Darbo uZmokestis J  I  t . ) 353,4 ) 4  |

Soc.draudimo imokos 116,7 109,2 7,5 . . ' ,  , i . . "
Medikamentai 0
RySiq paslaugos 0.7 0,7 0
Transporto iSlaikymas ) * . 2,8 0
Apranga ir patalyne ' t 4 1,3 0 ,1
Kitos prekes 0
Komunalines paslaugos 121.6 89,5 32 ,1
Kitos paslaugos 4,9 0,3 4,6
Kitiems einam. tikslams 0,1 0 ,1 0
Ilgalaikis turtas 13 .8 13,8 0

I5 viso: 6443 573,6 70,7

Tel5iq seneliq globos namq finansin6 ataskaita
Savivaldyb6s biudZetas. {staigai i3laikyti metq pradZioje buvo pawirtinta 644,3
savivaldybes biudZeto le5q, bet iki metq galo nepervedus planuotq leSq - liko 70,7

[staigos pajamos. fstaigos pajamq i5laidos (642,8 tlkst. Lt) buvo didesnes negu per ataskaitinius
metus surinkta le3q (604,2 hrkst. Lt). Kadangi 2012 m. gruodZio 31 d. liko nepanaudotas istaigos
pajamq 1e5q likutis 41,1 tiikst. litq, isiskolinimq metrl gale nera. 2013 m. gruodZio 3l d.
nepanaudotas istaigos pajamq 1e5q likutis yra 2,6 tiikst. litq.

fstaigos pajamg i5laidq
pavadinimas

Planas
(tukst.Lt)

Panaudota(t[kst.Lt)

Darbo uZmokestis 25 8,8 250,8
Soc.draudimo imokos 80.2

'1'1 A

Mityba 278.8 276,1
Medikamentai 1 ,0 1 ,0
RySiu paslaugos 1.4 t 4

Transporto iSlaikymas 4,0 4,0
Apranga ir patalyne 5.6 5,6
Spaudin iai 0,3 0,3
Kitos prekes 12.6 7,8
Komunalin€s paslaugos 3,8 3 ,8
Kitos paslaugos
Ilgalaikis turtas 10.3 10,3

vlso 661, r 642,8
Dotacijos asmenims su sunkia negalia pet 2013 m. seneliq globos namams reikejo pervesti
296,9 ttkst. Lt., bet iki metq galo gauta tik 226,2 tukst. Lt. Neivesta 70,7 tlkst. Lt le5q uZ spalio,
lapkridio ir gruodZio men.

Dotacij q i5laidq
pavadinimas

Planas
(tlkst.Lt)

Sunaudota(tUkst.Lt)

Darbo uZmokestis 67.0 57,1
Soc.draudimo imokos 21,2 1'7,6
Medikamentai 9,0 1 4

tlkst. L1
tlkst. L1

4



RySiq paslaugos A \ 2,6
Transporto iSlaikymas 7,8 4,6
Apranga ir patalyne 19,0 1 )  A

Spaudiniai 0,4 n 1
Kitos prekes 81 ,5 64,8
Kvalifikaci jos kelimas 3,0 0,3
Komunalines paslaugos 4 4 < 20,4
Kitos paslaugos 39.0 38,7

I5 viso: 296,9 226,2

2012-2013 navimu savesfine:
PAJAMOS 2Ol2m,

tukst. Lt
2013 m.
tiikst. Lt

Savivaldybes biudZeto le5os 477 ,0 644,3
lstaigos paiamg lesos (gl /entoiu inasai) 517,8 604,2
Tikslines dotaciios asmenims su negalia 132,0 296,9

I5 viso: t175.4 1545,4
ISLATDoS

Savivaldybes biudZeto le5os 477,0 644,3
fstaigos pajamq leSos 563,5 642,8
Tikslines dotaciios asmenims su neqalia 132,0 ) ) A  1

I5 viso: t22t.l r5133

Ilgalaikiq/trumpalaikiq socialinds globos paslaugq teikirnas
Gyventojams teikiamos Sios bazines paslaugos: apgyvendinimo, b[sto, maitinimo, buitines i1

asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, sveikatos
prieZilros paslaugos (slauga" kineziterapija, masaZas).

Gyventojai. I5 viso socialines globos paslaugos 2013 m. seneliq globos namuose buvo
suteiktos 85 gyventojams t. y. 21441 lovadieniai. Bendras g)ryentojri amZiaus vidurkis - 76 metai
(ryriausiam - 94 m., jauniausiam - 54 m.). Lyginant su 2012 m. gyventojrl amZiaus vidurkis
nesikeite.

Atsiskaitomuoju laikotarpiu buvo didele asmenq kaita: iSvyko 9 gyventojai (4 i Gedrimq
savaranki5ko gyvenimo rulmus, 2 pas gimines, 3 pasibaigus trumpalaikes globos teikimo terminui
i namus), 16 mire, naujai apsiglveno 23 asmenys.

2013 m. pabaigoje seneliq globos namuose gyveno 59 asmenys, i5 jq 39 gyventojams
nustatltas neigalumas: 14 gywentojq )ra nustatltas dideliq spec. poreikiq lygis ir 25 gyventojams
vidutiniq spec. poreikiq lygis.
Globos ,ventoiu Jiaita:

Metai Gyveno lgruodiio Jld.) Atwko ISryko Mird
vyral moterys vyral moterys vyrai moterys vj/rar moterys

2012 24 38 4 8 3 2 3 5
2013 26 J J 6 t 7 2 7 2 1 4

ventoiu skaiiius 2013 m. 31 tl. 0mztaus t
Rodiklio

pavadinimas
AmZius, metais 15 viso

50-59 60-64 65-69 70-7 4 7 5-79 80-84 VirS 85
Cvventoiu skaidius 3 6 '7 1 0 l 5 13 59
t s
jr.l

moterys 2 I 4 5 l 0 l 0 J3
n/ral 3 2 5 3 5 5 3 26

su fizine nesalia 4 2 3 I 4 3 3 20
Su psichine nesalia I 2 5
su sunkia negalia I 2 3 5 2 t 4



Biistas ir aplinka Globos namq gyventojq kambariai ir patalpos aprupinti pagrindiniais
baldais, bendro naudoj imo patalpos ir gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-
higienines, prie5gaisrines saugos normas ir reikalavimus.

Globos namuose yra irengta: 2 vienviediai kambariai, 29 dviviediai kambariai, 1 trivietis
kambarys, kineziterapijos ir masaZo, procedlrinis, gydytojo ir slaugytojq kabinetai, koplydia,
uZimtumo kambarys, valgomasis, virtuvele. 2013 metais didelis demesys skirtas jaukios
gyventojq kambariq aplinkos klrimui, toddl keli gyventojq kambariai perdaZyti, pakabintos
uZuolaidos, paveiksliukai ir atlikti kiti smulkus remonto darbai. Kiekvienam gyventojui siekiama.
sudaryti jam patogias gyvenimo s4lygas jas pritaikant prie gyventojo psichiniq ir fiziniq.
galimybiq. Siuo metu funkcinemis slaugos lovomis naudojasi 12 gyventojq, o ivairiomis
pagalbinemis techninemis priemonemis (veZimeliai, vaikStynes, lazdos ir pan.) 46 glventojai.
Kiekvienam neigaliam gyventojui prie lovos sumontuota belaide personalo i5kvietimo sistema.
UZimtumo kambaryje irengtos dvi kompiuterines darbo vietos su intemetine prieiga. Vienam
gyventojui tenka 25,99 m2 bendro naudingo ploto arba 9,29 m2 pagalbinio naudingo.
Vadovaujantis Lietuvos higienos nonnos HN 125:2011 ,,Suaugusiq asmenq stacionarios
socialines globos istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimais, minimalus
plotas vienam paslaugq gavejui gyvenamojoje patalpoje turi biiti ne maZesnis kaip 5 m2.

Buitis ir asmens higiena. Gyventojai aprupinami buitinemis ir asmens higienos
priemonemis pagal numatytus asignavimus ir nustat)'t4 tvark4. Asmens higienos paslaugos
(maudymas, rubq, patalynes skalbimas, lyginimas, taisymas) teikiamos pagal nustatlt4 tvarkq ir
sudarl4 grafikq. Savaranki3ki gyventojai maudosi pagal savo poreiki, o gyventojai turintys
sunki4 negaliq arba del funkciniq sutrikimq negalintys savaranki5kai maudytis maudomi vienq
kart4 savaiteje pagal sudarl4 gywentojq maudymosi grafik4.

Ypatinga reik5me yra teikiama tiek aplinkos, tiek higienines Svaros palaikymui. Globos
namq g)'venamieji kambariai ir bendro naudojimo patalpos valomos drdgnu bfidu naudojanl
dezinfekcines medZiagas vien4 karq per dien4, o esant reikalui ir kelis kartus per dien4.
Savaranki5ki gyventojai skatinami patys tvarkytis savo kambarius.

Globos namq skalbykloj e gyventojq r[bai skalbiami, lyginami, atliekamas smulkus rlbq.
taisymas. Pagal sudaryt4 grafikq keidiama gyventojq lovos patalyne. Slaugomiems arba
gyventojams su sunkia negalia patalyne keidiama pagal poreiki. Lovos patalyne, rank5luosdiai
sutartiniais pagrindais buvo skalbiami AB ,,Skalba" ( teikta skalbimo paslaugq uZ 19,3 tukst. Ll
per metus).

Gyventojai aprupinami mink5tu inventoriumi, tualetiniu popieriumi, tualetiniu muilu.
Sampfrnu, du5o prausikliu ir dantq pasta, vienkartinemis sauskelnemis ir iklotais pagal poreiki il
galimybes.

Socialinis darbas globos namuose orientuotas i produkfviq bei kokybiSkq paslaugq
teikim4 dia gyvenentiems Zmonems. Nuo3irdZiu bendravimu kuriama draugiSka atmosfera.
igyjamas gyventojq pasitikejimas. Gyvenantiems globos namuose sudarltos visos s4lygos gyventi
kasdieni gyvenim4, atsiZvelgiant ijq sveikatos buklg. Gausybe renginiq bei kulturines veiklos
ivairumas neleidZia gyventojui pasijusti nuo5aly nuo visuomen6s. Per 2013 metus globos
namuose buvo suorganizuoti 24 kultiiriniai renginiai: valstybines ir religines Sventes, koncertai,
parodos, ekskursijos ir i3rykos. Globos namuose gyventojas turi visas galimybes, derinanat su
istaigos galimybemis, pagal pomegi praleisti laisvalaiki, tvarkyti savo buiti, ruolti maist4,
tvarkytis savo finansus. Didelis demesys kreipiamas I gyventojq artimqjq iffaukim4 i globos
namq g1wenim4. Vien4 kart4 metuose organizuojame vadovaujandiq darbuotojq ir artimqjq
susiburim4. I5kilusios problemos bei pageidavimai iSsakomi g).ventojui priskirtam socialiniam



darbuotojui arba sprendZiami globos namq darbuotojq komandos ir gyventojo ar jo artimojo
susitikimo metu. Socialinis darbuotojas pildo gyventojo asmens ir socialing bylas. Siose bylose
atsispindi visas su gyventoju atliekamas darbas, kuri atlieka soc. darbuotojai ir soc. darbuotojo
padejejai. socialiniai darbuotojai lanko ligonineje gulindius gyventojus. Nesavarankiskq
gyventojq pageidavimu soc. darbuotojai eina du kartus per savaitg jq apipirkti i parduotuvg, esan1.
reikalui lydi i kitas istaigas. Sprgsti globos namams, jq gyventojams bei darbuotojams akh.ralius
klausimus bei problemas yra sudaryta Giobos namq tarybq. Globos namq tarybos veikloje
dalyvauja globos namq gyventojq iSrinkti atstovai, kurie turi svarq bals4 priimant sprendimus
aktualiais klausimais. Gyventojai yra supaZindinti su nusiskundimq, pra3ymq pateikimo bei jq
nagrinejimo globos namuose proced[ra ir supaZindinami su gautomis i5vadomis bei sprendimais.

Sveikatos prieiifira. Slaugos tikslas - padeti Zmogui eiti sveikatos stiprinimo keliu.
mokant ji ir padedant jam prisitaikyti prie aplinkos. Gerinant sveikatos prieZiuros paslaugq
teikim4 globos namq direktoriaus 2013-06-03 isakymu Nr.V-31 ,,Del asmens sveikatos prieZiuros
paslaugq kokybes procedtrq ir kitq dokumentq patvirtinimo" patvirtinta sveikatos prieZifiros
paslaugq kokybds politika ir proceduriniai dokumentai bei tvarkos.

Medicinos padalinyje dirba vidaus ligq gydytojas, vyr. slaugytoja, bendrosios praktikos
slaugytojos, masaZuotoja, kineziterapeute ir bendrosios praktikos slaugytojo padejdja. Paslaugq
kokybg pagerino kineziterapijos ir naujai pradetos teikti masaZo paslaugos. Nevaik5tantiems
gyventojams mank3tos pratimai ar masaZas kambariuose. Bendrosios praktikos slaugytojos
dalyvauja sudarant globos namq gyventojo atliekami individualq socialines globos plan4, sudaro
ir pildo medicining globos namq gyventojo byl4 (slaugos istorij4). Gyventojai pagal Seimos
gydy'tojo i5ra5yhrs receptus aprupinami medikamentais, taip pat kompensacine technika ir slaugos
priemonemis.

Slaugytojos dirba kartu su gydltoju. Atlieka gydytojo paskirtas procediiras: stato
inirzines sistemas, daro injekcijas i raumenis ir kt., paskirsto vaistus ir priZiuri jq vartojim4,
perri5a Zaizdas, la5ina la5us i akis, ausis, stato klizmas, matuoja AKS, temperattr4, seka.
kompensuojamq vaistq receptus, vykdo pragulq profilaktik4, pildo gyventojq regishavimo
Zumal4. Kineziterapijos kabinete nuolat vykdomi mank5tos ir reabilitacijos uZsiemimai.
nevaik3tantiems gyventojams mank5tos pratimai atliekami kambariuose. Per 2013 metus
stacionare gydesi 4 gyventojai. Pagal gydyojo siuntimus gyventojai pas kitus specialistus
konsultavosi 87 kartus. Pageidaujantys gyventojai buvo paskiepyti sezoninio gripo vakcina (31
gyventojas). 2013 m. medikamentams isigyti i5leista 10,9 t[kst. litq., t.y. vieno gyventojo vienos
dienos medikamentq i5laidoms buvo skirta 0,50 litq.
Maitinimo paslaugos. 2073 metais maitinimo kaina vienam asmeniui 11,5 Lt. per dienq. Globos
namq glventojai maitinami 4 karhrs dienoje. Vyr. slaugltoja sudaro 10 dienq perspektyvini
valgiara5ti. {vertintos gyventojo rij imo ir kramtymo funkcijos, maistas ruoiiamas maltas, trintas ir
yra subalansuotas pagal medZiagq apykaitos sutrikimus ir organizmo maistiniq medZiagq poreiki.

Gyventojai maitinasi pirmame auk5te 40 vietq valgykloje. Sunkiai vaik5diojantys ar negalintys
judeti gyventojai maitinami individualiai savo kambaliuose.

Maisto ruoSimo vietoje nuolat vykdoma higienine kontrole, atliekamas vidaus auditas.
periodi5kai atliekama virtuves irenginiq profilaktine patikra. Gyventojams yra sudaryta galimybd

lrengtoje virtuveleje (elektrine virykle, Saldytuvas, eiektrinis virdulys, kriaukie ir virtuves baldai)
patiems papildomai gamintis maist4 ar i5gerti kavos bei arbatos.

Tel5iq seneliq globos namq padalinio- Savaranki5ko S'ryenimo namq veikla
Gedrimq savaranki5ko gyvenimo namq tikslas - teikti socialines prieZilros paslaugas

socialiniq paslaugq istaigoje apgyvendinant i5 dalies nesavarankiSkus senyvo amZiaus asmenys ar



suauguslus asmenys su negalia, kurie del sveikatos bukles negali gyventi savarankiSkai savc,
namuose ir socialiniq paslaugq, teikiamq jq n.rmuose ar kitose nestacionariose socialiniq paslaugq
istaigose, nepakanka. savaranki5ko gyvenimo namuose asmenys (seimos) pagal savo galimybes
rdpinasi savo buitimi (gaminasi maist4 isigyja biitinus daiktus, rlbus ir kitas vartojam4siasr
prekes, tvarkosi kambarius ir pan.) i3 dalies padedant socialiniam darbuotojui.

2013 metais Gedrimq savaranki5ko gyvenimo namuose apgyvendinti 34 asmenys: is iq gi
moterys ir 26 vyrai.. { savarantiSko glvenimo namus 16 asmenq atvyko ii savo namq, 7 id Varnir;L
PSPC ligonines slaugos skyriaus, 4 i5 TelSiq nakvynes namq, 3 is relsiq regionines ligonin6s, 4.
buvo perkelti i5 Tel5iq rajono seneliq globos namq.

Per 2013 metus i5 Gedrimq savarankisko glvenimo namq isr.yko 7 gyventojai: 2 perkelti i
seneliq globos namus, 5 i5vyko gyventi savaranki5kai. 2013m. gruodZio 31 dienai gSveno 27
asmenys, isiq: 7 moterys ir 20 rryrq, tai 83% vyrq ir 17Yo motery. Glventoiq bendras amZiaus
vidurkis- 70 m.: moterq (7) amZiaus vidurkis- 74 m., vyrq (20) amZiaus vidurkis- 66 m.

Socialinds prieiifrros paslaugL gavdjry skaiiius 201J m. gruodiio 31 d pagal amiiaus grupes,

Savaranki5ko glwenimo namuose, gyventojui pageidaujant bei siekiant patenkinti jo
individualius poreikius ir pagerinti gyvenimo kokybg, uZ papildom4 mokesti teikiamos
papildomos paslaugos.

2013 suteiktosm. mokamos rusls
Paslaugos pavadinimas Suteikta paslaugq,

vnt./kartai
Surinkta leSq

(L0
Naudojimasis savo buitiniais prietaisais 305 1525,0
Skalbimo, lyginimo paslauga 42s 212s,0
Papildomas patalpq valymas 238 1737,0
Maitinimo
paslauga, i5 jq:

Pusrydiai 1102 45463,0
Piet[s 6953

Transporto asmenindms reikmems
suteikimas

2 99,28

Visi gywentojai buvo skatinami uZsiimti jiems patinkandia veikla. Laisvalaikio ir
uZimtumo veiklos darbas buvo organizuojamas keliomis kryptimis. Vyko darbas individualiai ir
grupese. Taikant uZimtumo, darbo ir meno terapijos metodus. Skatinome gyventojus, turindius
sutrikimq ar negaiiq, bendraujant, klausantis muzikos, pie5iant, uZsiiminejant rankdarbiais, lavinti
smulki4j4 motorik4. Sudarydami galimybes asmenybes tobulejimui, savo vefies pajutimui
skatinome pasitik6jim4 savimi. Sventeme Valstybines ir religines Sventes, minejome Globos
namq gyventoj q gimtadienius.
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AnZius

30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir
vyresni

I5 viso

Glventojq
sk. i5 viso

1 + o 1 A 4 2 27

Isiq
moterys

2 I I 2 1 7

I5 j q ryrai 1 4 3 5 I 3 2 1 20
I5 jq su
negalia

I + 2 3 2 2 2 16



fstaigos pokyiiai
r Praddjus Gedrimq savaranki5ko gyvenimo

Drocedfiros:
r Tobulinant socialines globoq paslaugas,

maksimaliai priartintos namams, uZtikri
gyvenimo s4lygos.
Siekiam4 kad btrtt+ efekt)ryi istaigos veikla ir
Nuolat keliama darbuotoiq kvalifikacij4 darbo
ftraukiami i veikl4 savanoriai;
Plediamas bendradarbiavimassu oaramos

,t.\)

veikl4 parengtos vidaus veiklos

kokybiSkos, palankios ir saugios,
gj'ventojq fizinius ir dvasinius poreikius

onalus turimq iStekliq panaudoj imas;


