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TELSIURAJONO NAMAI

Direktore Genovaitd Sliogeriend
BiudZetine istaiga Tel5iq rajono seneliq globos namai (toliau - Globos namai) veikl4 pradejo

nuo 1993 metq. Globos namai teikia speciali4sias socialines prieZiiiros ir dienos socialinds globos,
trumpalaik6s bei ilgalaikes socialinds globos paslaugas, bendrqsias socialines ir kitas paslaugas.
Globos namq tikslas - organizuoti ir teikti socialines paslaugas vadovaujantis teises aktais
nustatltomis normomis ir siekiant sukurti socialiai, psichologiSkai, ekonomi5kai priimtinas
gyvenimo s4lygas; saugant bei ginant jq teises; organizuojant uZimtumo, savaranki5ktl igudZiq
ugdymo, sociokultiirinds veiklos, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei
kvalifikuotq socialiniq ir sveikatos prieZilros darbuotojq prieZiiirai ir pagalbai.
Globos namai Tel5iq rajono savivaldybds tarybos nustatyta tvarka patikejimo teise valdo
savivaldybes nekilnoj am4ii turt4:

. Senelirl globos namq pastat4, esanti Rambyno g. 24, TelSiuose Q321,41kv.m);

. Savaranki5ko gyvenimo namrl pastat4., esantl Brdvikiq g. 2, Gedrimq k., Gadflnavo sen.,
Tel5iq r.(1250,77 kv.m);

r Buursios mokyklos pastat+ esanti Brdvikiq g.4, Gedrimq k., Gadfnavo sen.,Tel5iq r.
(1315,92 kv.m).
TelSiq seneliq globos namq esama strukf,[ra, darbuotojq skaidius

Tel5iq seneliq globos namai turi padalinius:
r Gedrimrl savamnkisko gyvenimo namus (40 vietq);
r Gedrimrl dienos socialinds globos centrq (20 vietq).
TelSiq seneliq globos namuose 2014 m. sausio I d. maksimalus etatq skaidius buvo 43

etatai. Metq pabaigoje, nuo 2014 m. spalio I d., patvirtintas maksimalus etatq skaidius ya 46 etatai
(i5 jq - 15 darbuotojq dirba padaliniuose).
Globos namuose 2014 m. 31 d
Eil.
Nr.

Pareigybes Pareigybinis
koeficientas

Pareigybind alga
Lt

Etatq skaidius

Pareiqyb6s, i5laikomos i3 savivaldyb6s biudZeto l05q
1 . Direktorius t o 1 3538,00 1
2. Vyr. socialinis darbuotoi as 14,0 1708,0 I
J . Vyr. slaugytoias 13,0 1s86,0 I
A Vw. vietos iikio soecialistas 10,5 1281,0 I
5 . UZimtumo soecialistas

'| ') < 1525,0 I
6. Sekretorius MMA 1035,0 I
7. Soc. darbuotoias 13,0 1586,0
8. Vtueiai MMA 1035,0 2
9. Virtuves darbinink6s MMA 1035,0 z

10. Valytoias MMA 1035,0 1
1 1 . Kiemsargis MMA 1035,0 I

Gedrima savarankiSko swenimo namuose ir Dienos centre
t2. Direktoriaus pavaduotoj as

bendriems reikalams
16,0 t952,0 I

l J . Sociaiiniai darbuotoiai I  J , V 1586,0
r4. Slaugytoias 10,0 1220,0 I
15. Soc. darbuotoiu padeieiai 10,0 1220,0 i

16. Soc. darbuotoiu padeieiai 10,7 1305,4 2



t7. Vairuotoias 8,8 536,8 0,5
18. Pastatq ir irenginiq

prieZi[ros darbininkas
MMA n s

19. KUrikai MMA 1035,0 3
vlso: 28,0

Pareiwb0s. i5laikomos i5 istaisos paiamu
l . Gydytoias 14,0 854,0 0,s
2. Kineziterapeutas 13,0 1586,0 1
.J. Soc. darbuotoi o paddjej as 10,7 1305,40 1
A Slaueytoiai 1159,0 J

5. Soc. darbuotoio padeidiai 10,0 1220,0 7
6. Vairuotoias 8,8 1073,6 I
7. Slausyto'io padeieias MMA 103s,0 I

vtso: 14,5
Pareieyb6s, i3laikonos i5 specialiosios tikslin6s dotacijos 165q

l . Socialinis darbuotoi as 13,0 1586,0 I
2. Soc. darbuotoio padeieiai 10,0 t220,0 2
3 . MasaZistas 14.0 854,0 0,5

vlso3 3,5
Ii viso: 46.0

Darbuotojq menesinis darbo uZmokestis 2014 m. spalio I d. padidejo tik darbuotojams,
gaunantiems minimali4 menesing alg4 (MMA). Bendras vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis per
menesi buvo 1490,00 litq.

Per ataskaitini laikotarpi nebuvo uZregistruota nd vieno raitiSko paslaugq gavejo ar jo
artimqjrl nusiskundimo, tai visq Globos namq darbuotojq konstruktyvaus darbo rezultatas.
Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybes apraiymai, kuriuose ai5kiai apibreZtos darbuotojo
pareigos, funkcijos, atsakomybe ir kvalifikacija. Per 2014 metus teises al(uose nustatJrtuose
teoriniuose ir praktiniuose mokymuose po 16 akademiniq valandq dalyvavo visi istaigoje dirbantys
socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padejejai. Siekdami igyti papildomai Zinig
seminaruose ir kvalifikacijos kelimo kursuose dalyvavo 4 bendrosios praktikos slaugytojai.
Kokybi5k4 socialines globos ir prieZiEros paslaugq teikim4 uZtikrino turintys auk5t4 profesing
kvalifikacij 4 ir kompetencijas darbuotojai.

Globos nama dar b uotoi u iSsilavinimas :
ISsilavinimas Administracija Socialinio

darbo
Asmens sveikatos
prielifiros

Baities
ir frkio

Maisto
ruoSimo

IS
viso:

Auk5tasis 5 9 J J 18

Auk5tesnysis /
spec. vidurinis

4 5 A I t4

Vidurinis 8 I 1 z t2

Pagrindinis 1 .,

TelSiq senelig globos namq finansin6 ataskaita
Savivaldyb6s biudietas. Visos istaigai i5 savivaldybds biudZeto skirtos ir papildomai

gautosle5orpanaudotos pagal paskirti, nulaypimq{arp gautq asignavimrtr ir kasiniq i5laidq nebuvo.
fsiskolinimq tiekejams uZ prekes ir paslaugas 2074 m. gruodZio 3ld. nebuvo.



fstaigos pajamos. Per 2014 m. istaigos pajamos buvo 643,3 tr-rkst. Lt tai ya 40,7 t[kst. Lt daugiau
negu buvo planuota. Pajamq padidejim4 nuleme tai, kad 91,9 tlkst' Lt surinkta uZ socialines
prieZituos paslaugas Gedrimq savaranki5ko gyvenimo namuose.2014 metais panaudota 2,6 t[kst.
litq - nepanaudotos pajamos uZ 2013 metus.
20i4 m.-gruodZio 31 d. nepanaudotas istaigos pajamq le5q likutis - 66,9 tdkst. liq.

Savivaldyb0s biudieto i5laidg
pavadinimas

Planas (ttikst. Lt) Panaudota (hlkst. Lt)

Darbo uZmokestis 432,8 432,8
Soc.draudimo imokos 133,9 133.9
Ryliq paslaugos 0,4 0,4
Transporto i5laikymas
Apranga ir patalyne 0,1 0,1

Kitos prekds z,)

Komunalines paslaugos 102,8 102,8
Kitos paslaugos
Kitiems einam. tikslams 0,1 0,1

II viso: 680,2 680,2

fstaigos pajamq i$laidq pavadinimas Planas (t[kst.
L0

Panaudota (tukst. L0

Darbo uZmokestis 258,8 241,9
Soc.draudimo imokos 1'7 '' 74,7
Mityba 263,6 259,3
Komunalinds paslaugos 2,6 2,6
Kitos paslaugos 0,4 0,4

I5 viso: 602,6 579,0

Bendrosios dotacijos kompensacija.

Iilaidg pavadinimas Planas (tiikst.
LO

Panaudota (tukst. Lt)

Darbo uZmokestis 10,8 10,8
Soc.draudimo imokos

I5 viso: 14,2 14,2

DotacijoC-smenims su sunkia negalia per 2014 m. seneliq globos rulmams reikejo pervesti 341,6

tukst. it, bet iki metq galo gauta tik 315,7 t[kst. Lt. Neivesta 25,8 tnkst. Lt uz gruodzio men. teiklas

socialines
Dotacijq iSlaidq pavadinimas Planas (t[kst-

Lt)
Panaudota(tdkst. Lt)

Daibo uZmokestis 64,6 64,6

Soc.draudimo imokos t9,9 19,9

Medikamentai q 1 9,7
RySiq paslaugos 4,7 4,7
Transporto i5laikymas o <

Apranga ir patalyne t6,7 l4,0

Spaudiniai 0,4
Kitos prekes 7,7 6,3
Krralifi kacii oskelimas 0,7 ___tr7
Komunalinds paslaugos 9 ? o 1



Kitos paslaugos 39,0 39,0
Ilsalaikio turto remontas 6,5

I5 viso: 341,5 315,7

2014 ,nuvima suvestinl:
PAJAMOS 2014m, tukst. Lt

Savivaldvbes biudZeto le5os 680,2
Istaisos pajamq le5os (gwentoiu ina5ai) 643,3
Bendrosios dotaciios kompensaciia 14,2
Tikslinds dotaciios asmenims su nesalia 341,6

I5 viso: 1679,3
IilI,.CJNOS

S avivaldybes biudZeto le5os 680,2
Istaigos paiamu leSos 576,4
Nepanaudotos 2013 metq istaigos pajamos 2,6
Bendrosios dotaciios kompensacija t4,2
Tikslinds dotaciios asmenims su negalia 315,7

II viso: 1589,1

Ilgalaikds / trumpalaikds socialnes globos paslaugq teikimas
Gyventojai Per ataskaitini laikotarpi istaigoje socialines globos ilgalaikes paslaugos

suteiklos 67 asmenims, trumpalaikds paslaugos suteil:tos 10 paslaugrl gavejq (i5 viso 21045
lovadieniai). Bendras gyventojq amZiaus vidurkis - 74 metu (vyriausiam - 93 m., jauniausiam -

55 m.). Lyginant su 2013 m. gyventojq amZiaus vidurkis pajaundjo I metais.
seneliq globos namuose 2014 metq pradZioje glveno 59 gyventojai. Tadiau Sis gyventojq

skaidius per metus nuolat kito nuo 55 iki 6l gyventojo. Metq pabaigoje gyveno 58 gyventojai (32
moterys i 26 vyru).

2014 metais Seneliq namuose socialines paslaugas gavo net 67,2 ptoc. ivairias negalias
turintys asmenys.

Detalizuojant duomenis i5samiau, pairym|tina, kad 16 asmenq su sunkia negalia, i5 kuriq 2
asmenys yra teismo sprendimu pripaZinti neveiksniais, 14 globos namq gventojq yra nustat5rtas
nuolatines prieZiiiros (pagalbos) poreikis (i5 jq yra 5 asmenys su psichine negalia) bei 9 asmenims
nustat5rtas vidutinis ar nedidelis neigalumo lygis.

kaita:
Metai Gyveno (gruodZio Atvyko I5rryko MirC

wrai moterys wral moterys vyral moterys vyrai moterys
2013 26 33 6 t 7 2 7 2 l 4
2014 26 32 7 t2 I 2 7 l l

ryentoia skaidius 2014 ru 3 1 d amiiaus ,f

Rodiklio
pavadinimas

Amiius, metais I5 viso

50-59 6(H4 6549 7| ,_a7475-79 80-{4 per 85
Gyventojq
skaidius

J 3 7 t 0 10 l4 t1 58

I5
irl

moterys 1 2 2 4 4 10 9 1t

vylal I o 6 4 z 26
^ - _  c t - t - ^  -  ^ ^ ^ t : ^
JLI _tlzttllt ttgP,alllal J I 2 3 5 I 18

su psichine
negalia

I 2 I I 5

su sunkia
negalia

f 2 3 5 2 16



tt

Bfrstas ir aplinka" Globos namq gventojq kambariai ir patalpos apr[pinti pagrindiniais
baldais, bendro naudojimo patalpos ir gyvenamieji kambariai atitinka technines, sanitarines-
higienines, prie5gaisrines saugos normas ir reikalavimus.

Globos namuose ya irengta: 2 vienviediai kambariai, 29 dviviediai kambariai, I trivietis
kambarys, kineziterapijos ir masaZo, procedfrrinis, gydytojo ir slaugltojq kabinetai, koplydia'
uZimtumo kambarys, valgomasis, virhrvele. Kiekvienam gyventojui siekiama sudaryti jam patogias
gyvenimo sqtygas jas pritaikant prie gyventojo psichiniq ir fiziniq galimybiq. Siuo metu
funkcinemis slaugos lovomis naudojasi 14 gryentojq, o ivairiomis pagalbinemis technindmis
priemondmis (veZimeliai, vaikStynes, lazdos ir pan.) daugiau kaip 40 gyventojq. Kad asmuo turintis
specialirliq poreikiq del sveikatos blklds jaustqsi saugiai, gal6tq lengvai judeti Globos namq
teritorijoje ir patalpose, kiekviename korpuse irengti liftai, nuovaZos, kiekviename kambaryje
veikia personalo i5kvietimo sistema.

Buitis ir osmens higiena. Gyventojai apriipinami buitinemis ir asmens higienos
priemonemis pagal numatytus asignavimus ir nustaft4 tvark4. Asmens higienos paslaugos
(maudymas, rlbq, patalynes skalbimas, lyginimas, taisymas) teikiamos pagal nustatyt4 tvarkq ir
sudaryt4 grafik4. SavarankiSki gyventojai maudosi pagal savo poreikf, o gyventojai, turintys sunki4
negali4 arba del fimkciniq sutrikimq negalintys savaranki5kai maudytis, maudomi vien4 kart4
savaitdje pagal sudaryt4 glventojq maudymosi grafik4.

Globos namq skalbykloje gyventojq rtibai skalbiami, lyginami, atliekamas smulkus r0bq
remontas. Pagal sudarl4 graik4 keidiama gyventojq lovos patalyne. Slaugorniems ir gyventojams
su sunkia negalia patalyne keidiama pagal poreikl. Lovos patalynd, rank5luosdiai sutartiniais
pagrindais buvo skalbiami AB ,,Skalba" (teikta skalbimo paslaugq uZ 14,0 t[kst. Lt per metus).

Gyventojai apr[pinami minkitu inventoriumi, tualetiniu popieriumi, tua]etiniu muilq
Sampflnu, du5o prausikliu ir dantq pasta, vienkartindmis sauskelndmis ir iklotais pagal poreiki ir
galimybes.

Socialinio darbo paslaugas teikia vyriausias socialinis darbuotojas, 2 socialiniai
darbuotojai, 10 socialinio darbuotojo paddjejq ir uZimtumo specialistas. Jie organizuoja gyventojq
uZimtum4, prieZitirq, tenkina jq socialinius poreikius, bendrauja, konsultuoj4 lydi gyventojus i
sveikatos prieZiiiros istaigas, tvarko kambarius, maitina, atlieka kitas reikalingas globos firnkcijas ir
kI. Specialistq komanda (socialinis darbuotojas, soc. darbuotojo padejejas, slaugytojas,
kineziterapiautas), dalyvaujant padiam gyventojui ir / arjo artimiesiems sudaro ISGP (Individuaius
socialinds globos plan4).

Daug demesio buvo skiriama gyventojq poreikiams tenkinti, savirai3kai, uZimtumui,
laisvalaikiui, tvarkingam elgesiui lavinti ir naujq gyventojq adaptacijai. Socialiniai darbuotojai ir
uZimtumo specialistas su gyventojais dirbo individualiai ir grupese. Taikant uZimtumo, darbo ir
socialines reabilitacijos metodus, gventojai buvo skatinami: bendrauti, dalintis prisiminimais
(ivairiq popiediq metu), lavinti atminti (mokantis ivairias giesmes ir dainas), koordinuoti judesius,
lavinti smulki4j4 motorik4 (mank5t4 kineziterapij4 ivairtis rankdarbiai), refleksuoti (muzikos,
dailds terapija). Visi gyventojai buvo skatinami uZsiimti patinkandia veikla, realizuoti save

ivairiuose bureliuose, buvo palaikomi, atstatomi ir ugdomi gyventojq socialiniai, darbiniai,
kasdieniai ieudiiai.

Per 2074 metus globos ruuruose ivyko 15 renginiq: hadicines Lietuviq liaudies Sventes
(Kaledos, Velykos, Jonines ir kt.), koncertai, parodos, ekskursijos ir i5vykos, temines popietes prie
arbatos puodelio, menesio pabaigoje Svendiami 3i mdnesi gimusiq gyventojq gimtadieniai.

Sveihatos prieiifrros paslaagas teikia irjq kokybg uZtikrina: 0,5 etato gydytoja, vyriausioji
slaugytoja, 3 bendrosios praktikos slaugytojos, kineziterapeutas, masaZuotojas ir bendrosios
praktikos slaugytojo padejejas. Globot namai turi igrjS istaigos asmens sveikatos prieZiiros
licencij4, suteikiandi4 teisg teikli bendrosios praktikos slaugos pasiaugas. Asmens sveikatos
prieZiiiros darbuotojq veikla organizuota siekiant patenkinti senq ir neigaliq Zmoniq gyvybinius
poreikius, paddti gyventojams, sergantictus Jetinemis ligoqis ir neigaliesiems, palenryinti ar
maZinti neigiamus ligos poveikius, moklti savir[pos, saugoti sveikat4.



Slaugytojos dirba karnr su gydytoju. Atlieka gydytojo paskirtas proced[ras: stato infuzines
sistemas, daro injekcijas I raumenis ir kt., paskirsto vaistus ir priziwi jq vartojim4 perri5a Zaizdas,
la5ina la5us I akis, ausis, stato klizmas, matuoja AKS, temperatiir4, seka kompensuojamq vaistq
receptus, vykdo pragulq profilaktik4, pildo gyventojq registravimo Zumalq. Pagal gydytoj o
siuntimus asmens sveikatos prieZiuros personalas lydejo globos namq gyventojus pas ivairiq sridiq
gydytojus konsultantus 107 kartus. Pageidaujantys gyventojai buvo paskieplti sezoninio gripo
vakcina (50 gln/entojq). Kineziterapijos kabinete nuolat vykdomi masaZo, mank5tos ir reabilitacijos
uZsidmimai, nevaik5tantiems gyventojams mank5tos pratimai atliekami kambariuose. Pet 2014
mehrs stacionare gydesi 5 glventojai.

Maitinimo paslaugos. 2014 metais maitinimo kaina vienam asmeniui - 11,5 Lt per dien4.
Globos namq gyventojai maitinami 4 kartus dienoje. Vyr. slaugytoja sudaro 10 dienq perspektyvinl
valgiaraiti. lvertintos gyventojo rijimo ir kramtymo funkcijos, maistas ruo5iamas maltas, trintas ir
yra subalansuotas pagal organizmo maistiniq medZiagq poreiki.

Glventojai maitinasi pirmame auk5te 40 vietq valgykloje. Sunkiai vaikidiojantys ar
negalintys juddti gyventojai maitinami individualiai savo kambariuose.

Maisto ruo5imo vietoje nuolat lykdoma higienind kontrole, atliekamas vidaus auditas,
periodi5kai atliekama virtuves frenginiq profilaktind patikra. Gyventojams yra sudaryta galimybd

irengtoje virtuveleje (elekrrind virykl6, Saldytuvas, elekhinis virdulys, kriaukld ir virtuves baldai)
patiems papildomai gamintis maist4 ar i5gerti kavos bei arbatos.

TelSiq seneliq globos namq padaliniq veikla
Gedrimq savaranki5ko g,venimo namai. Apgyvendinami i5 dalies nesavarankiSki senlvo

amZiaus ir fizi5kai neigalls asmenys ar jq Seimos, kuriems teises aktq nustaqrta tvarka nustat5rtas
socialines prieZitiros paslaugq poreikis, nereikalaujantis nuolatinds specialisto prieZiiiros, tadiau
tokiems asmenims yra bltina socialinio darbuotojo pagalba, ugdaat ir palaikant socialinius 5iq
asmenq igtrdZius tvarkytis savaranki5kai. Savaranki5ko glvenimo namuose asmenys (Seimos) pagal
savo galimybes rupinasi savo buitimi (gaminasi maistq, isigyja bfltinus daiktus, rubus ir kitas
vartojam4sias prekes, tvarkosi kambarius ir pan.) i3 dalies padedant socialiniam darbuotojui.
Savaranki5ko gyvenimo namuose socialines prieZitros paslaugoms teikti yra 22 kambariai su
virtuvelemis ir sanitariniais mazgais bei du5ais.

2014 metais gruocDio 31 dien4 Geclrimq savaxanki5ko gyvenimo rurmuose gyveno 31
asmuo, i5 jq: 13 motery ir 18 vyrq. Gyventojq bendras amZiaus vidurkis - 7l m.: moterq amZiaus
vidurkis - 77 m., vyn+ amZiaus vidurkis - 65 m. Per 2014 metus naujai apgyvendinta 16 asmenq:
i5 jq 6 moterys ir 10 rryrq. Paslaugq teikimas nutraukias 12 gyventojq: 3 mire, I i5veZtas I kalejim4
atlikti bausmes, 1 nustag/ta tvarka pa5alintas uZ grubius tvarkos taisykliq paZeidimus, 4 asmenims
pervertinus poreikius praddtos teikti stacionarios paslaugos, 3 iSlyko g)'venti pas artimuosius.
Socialinis prieiiiiros paslaug7 gavijq shaiiius 2014 nt" graodiio 31 d. pagal amiiaus grupes, lyti
,f

AmZius
3049 s0-59 6044 6s49 70-74 75J9 80-84 85 ir

vyresni
I5 viso

Gyventojq sk.
i5 viso:

I 3 6 6 4 4 3 J I

I5
iq:

moterys 1 1 3 ) 3 l 3
lryrai I 3 5 3 1 I I 1 8
SU

negalia
2 J 5 J 2 1 20

Savaranki5ko gywenimo namuose buvo teikiamos visos bendrosios socialines paslaugos:
informavimas, konsultavimas, maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, sociokultiirines
paslaugos, asmenines higienos ir prieZiiiros paslaugos ir kt. Glventojui pageidaujant bei siekiant



Suteiktos mokamos rtiSis:
Paslaugos pavadinimas Suteikta paslaugq,

vnt. / kartai
Surinkta leiq

(L0

Naudoiimasis savo buitiniais prietaisais 498 2490.0
Skalbimo, lyginimo paslauga 555 2775,0
Papildomas patalpq valymas 355 , sq l  5

Maitinimo paslauga i5 jq: Pusrydiai 6907 45463,0
Pietfis 1017
Vakariend 60

Transoodo asmenindms reikmems suteikimas 6 7t6,8r

8

patenkinti jo individualius poreikius ir pagerinti gyvenimo kokybg, uZ papildom4 mokesti buvo
teikiamos papildomos paslaugos. Per 2014 m. uZ mokamas paslaugas surinkta 53,5 tdkst. Lt.

Visi gyventojai buvo skatinami uZsiimti jiems patinkandia veikla. Gyventojai Zaide stalo
Zaidimus, Sa5kemis, Sachmatais, sportinius igtrdZius lavino treniruodamiesi treniruokliais.
Gyventojos ruo5e ivairius patiekalus {kepe pyragus, vire cepelinus), mokesi SventiSkai serviruoti
stalq lanksqdi serveteles stalui papuo5ti. Dauguma gyventojrl uZsieme rankdarbiais. Kiire ivairius
darbus panaudodami antrines Zaliavas - ipakavimq deZutes, tualetinio popieriaus ritindlius, Zumalq
i5karpas ir kita. Taip pat uZsiemimq metu mezgd, siuvo, pieSe. O savo k[rybinius darbus eksponavo
vykusiose mugese.

Gyventojai aktyviai isijunge iorganizuojamus literatfirinius renginius, Valstybes dienos
paminej imus, hadiciniq Svendiq popietes.

Dienos socialinds globos centre teikiama nuolatinds specialistq prieZiiiros reikalaujanti
pagalba senyvo amZiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia dienos mefu, nuo 3 iki 8
valandq. 2014 metais gruodZio 31 dien4 Dienos socialines globos centr4 lanke keturi asmenys: du
vyrai ir dvi moterys.

Dienos socialines globos centre buvo teikiamos informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo,
asmens higienos paslaugq organizavimo, kasdienio gyvenimo igtrdZiq ugdymo ir palaikyrno'
sveikatos prieZitiros paslaugq organizavimo paslaugos. Renginiq gausa ir sociokulttiriniq veiklq

lvairove buvo stengiamasi itraukti lankytojus ! visuomenini gyvenim4 kad kiekvienas galetq jaustis

ios dalimi.

Paslaugos pavadinimas Paslaugos gavejai
(skaiEius)

Suteikta paslaugq
(dienos)

Dienos socialind eloba instituciioie 4 92

Dienos socialines globos cenhe uZ paslaugas turi mokdti 5-20 proc. nuo savo pajamq. Per
2014 m. sumokejo 401,0 Lt. Asmenims, kurie turi sunki4 negali6 dalis paslaugq kainos
furansuojama i5 LR valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq savivaldybiq biudZetams. Per
ataskaitinf laikotarpi dotacijq gauta 6435,84 Lt.

f staigos pokyiiai, problemos

l. 2014 m.lapkridio 24d. Globos namai igijo 4 licencijas:
. Institucines socialines globos (ilgalaikds, trumpalaikes) suaugusiems asmenims su

negalia;
. Institucinds socialinds globos (ilgalaikds, trumpalaikes) senyvo amiiaus asmenims;
o Institucinds socialines globos (dienos) sen;vo amZiaus asmenims;

Institucines soclalinds globos (dleno1)quauglsiems asmenims su negalia.



I

2. Vadovaujantis socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu pawirtintais socialing globq
teikiandiq darbuotojq nonnatyvais istaigai trtiksta 3,5 etato: I direktoriaus pavaduotojo socialiniam
darbui, I uiimtumo specialisto, 1,0 psichologo ir 0,5 dietologo etato. Siekdami neprarasti socialines
globos licencijq, privalome pirkti uiimtumo specialisto ir psichologo paslaugas. Perkant Bias
paslaugas, sunkiau uZtikinti Siq teikiamg paslaugq koky@, did6ja istaigos i3laidos.
3. MaZas darbuotojq darbo uhnokestis.


