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BENDROJI INFO

Tel5iq rajono seneliq globos namai (toliau - Globos i) yra socialinds globos lstaiga,
fi nansuojama i3 savivaldybes biudZeto, valstybes gyventojq asmeniniq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka gautq ldSq, kurioje senyvo amZiaus
negalia teikiama ilgalaik€ (trumpalaike), dienos socialine

rr suauguslems asmenlms su
bei socialind prieZiDra.

Globos namai savo veiklq organizuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq ir kitais
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
sprendimais, Tel5iq rajono savivaldybes administracijos
nuostatais ir kitais teises aktais.

Globos namq veikla yra nuolatine, grindZiama
nesavanaudi5kumo, padorumo, ne5aliSkumo,
vir5enybes, tamybinio bendradarbiavimo ir kitais

Vyriausybds nutarimais, Lietuvos
TelSiq rajono savivaldybes tarybos

isakymais, patvirtintais

pagarbos Zmogui, teisingumo,
vie5umo, pavyzdingumo, istatymo

tamybos, veiklos etikos,
demokratinio administravimo principais.
vadovavimui ir veiklos organizavimui,
pe(varkyti ir keisti globos namq veikl4,
gyventojams saugi4 ir kokybiSk4 aplinkq.

istaigoms kel iami reikalavimai
paslaugq kokybei, igalina

gerinant paslaugq kokybg. garantuojant

VEIKLOS TIKSLAS IR AVINIAI

Globos namq veiklos tikslas - ilgalaikes ( ), dienos socialines globos bei
socialines prieZi[ros paslaugq teikimas senyvo amZiaus lms lr suauguslems asmenlms su
negalia, sudarant Zmogaus orum4 neZeminandias s4lygas, uZtikrinant kokybi5kq

individualiq asmens poreikiqsocialinirl ir asmens sveikatos prieZiiiros paslaugrl
priklausomai nuo amZiaus ir negalios pobiidZio savaranki5kumo ugdym4 ir
palaikym4, atstovavim4 kliento teisems ir interesams bei jq

UZdaviniai:

l. UZtikrinti nuolatini kokybi5kq, kuo artimesniq namq
socialiniq paslaugq teikim4 globos namq gyventojams.

b[tinq bei pageidaujamq,

III, APLINKOS IR ISTEKLIU

Teisind baz6:

Tel5iq rajono seneliq globos namai steigeja ir savininke
namq veikl4 reglamentuoja 5ie teises aktai:

TelSiq rajono savivaldybe. Globos

o Lietuvos Respublikos Konstitucija (Zin., 1992, Nr. 33-10 4);

o Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq 2006
2006. Nr.  l7-589) su pakeit imais;

Socialines gl
personalui,

19 d. istatymas Nr. X-493 (Zin.,



. Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
Nr. A1-93 ,,Del socialiniq paslaugq katalogo
oakeitimais:

. Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
Nr. A1-566 ,,Del Lietuvos Respublikos Socialines
20 d. isakymo Nr. Al-46 ,,Del socialines globos normrl
2007, Nr. 24-931)l

r Lietuvos socialiniq darbuotoiq etikos kodeksas (Li
Vilnius. 1998):

o Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
A1-288, 2007 m. liepos I 1 d. lsakymu Nr. A1-190 ,,Del
darbo apmokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (Zin.,

o Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo n
Nr.  A1-317 (Zin. ,  Nr.  132-501l) ,  2007 m. kovo 16 d.

asmenims yra biitina socialinio darbuotojo pagalba, ugdant
igiidZius tvarkytis savarankiSkai. Sios tikslines grupes asmenir

teikiandiq darbuotojq darbo laiko s4naudq normatyvr.l

. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 I
,,Del Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,suaugusiq
jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirti

o Tel5iq rajono savivaldybes tarybos
teikimq Tel5iq rajone:

. TelSir+ rajono savivaldyb€s tarybos 2014 m. gruodZio
socialiniq paslaugq skyrimo, teikimo ir mokejimo T
TelSiq rajono seneliq globos namq strukt[riniuose padalini

Globos namq iikis:

Tel5iq rajono seneliq globos namai (toliau - Globos namai
namai yra 60 vietq, juose teikiamos ilgalaikes ir trumpalaikes
Zmondms, neigaliems asmenims, kuriems reikalinga stacionari
fizines negalios ar senatvds negali glventi savarankiSkai. T
organizuojamos nuo I iki 6 menesiq.

Globos namq patalpos yra suskirstytos ! gyvenamuosius
dviviediai), asmens higienos, poilsio, uZimtumo, maisto
globos namq gyventojui tenka 10,32 m2 bendro gyvenamojo
poreikiq del sveikatos blkles jaustqsi saugiai, galetq
patalpose, kiekviename korpuse jrengti liftai, pandusai, ki
iSkvietimo sistema. Globos namq teritorijos plotas yra 8453 m2

lgyvendinus Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos
darZelio pastalo Gedrimq k. pritaikymas nestacionarioms
du nauji Globos namq strukttriniai padalinai: Gedrimq
Dienos socialinds globos centras ( 20 vietq). Bendras vidaus

SavarankiSko gyvenimo namuose apgyvendinami i5
fizi3kai neigal[s asmenys ar jq Seimos, kuriems teises aktq
prieZiiiros paslaugq poreikis, nereikalaujantis nuolatines

virtuvelemis ir san. mazgais bei duSais.

2006 m. balandZio 5 d. jsakymas
1570) su" 1Zin., 2ooo, Nr. +3-

2012 m. gruodLio I I d. isakymas
ir darbo ministro 2007 m. vasano

patvirtinimo" pakeitimo (Zin.,

socialiniq darbuotojq asociacija.

2006 m. spalio l6 d. isakymu Nr.
ialini darb4 dirbandiq darbuotojq

Nr. I I1-4241) su pakeitimais;

2006 m. lapkridio 30 d. isakymas
u Nr. A1-73."De1 socialing glob4

vasario l0 d. isakymas Nr. V- 133
renq stacionarios socialines globos
o (Zin.,20l I,Nr. 20-1006);

social in iq paslaugq

d. sprendimas Nr. Tl- 444
rajono seneliq globos namuose

tvarkos apra5o paffirtinimo"

veikl4 pradejo nuo 1993m. Globos
ines paslaugos pensinio amZiaus

globa bei slauga ir kurie del
socialines globos paslaugos

(yra 2 vienviediai ir 29
imo, valgykl4 ir koplytelg. Vienam
oto. Kad asmuo turintis specialiqjq
judeti Globos namq teritorijoje ir
ename kambaryje veikia personalo

ansuojam4 projektq,,Buvusio vaikq
inems paslaugoms vykd1ti", Isteigti
i5ko gyvenimo namai ( 40 vietq) ir

plotas yra 926 m2.
nesavaranki5ki senyvo amZiaus ir

tvarka nustatltas socialines
prieZiiiros. tadiau tokiems

palaikant socialinius Siq asmenq
gyventi yra skini 22 kambariai su

,,Del
se ir



Dienos centre teikiama nuolatinds specialistq prieZiuros
asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia dienos metu,

lstaigos strukt[ra:

pagalba sen) /o alnzlaus
3 iki 8 valandq.

Tel5iq rajono seneliq globos namuose Tel5irl rajono savivaldybes tarybos 2014-09-25
sprendimu Nr. Tl- 298 yra patvirtintas bendras maksimalus
15,0 struktiiriniuose padaliniuose).

skaidius - 46,0 etatai (iS jq-

Administracini personal4 (2etatai) sudaro: direktorius, pavaduotojas bendriems
reikalams. Pagalbini personal4 (13 etatll) sudaro: 1 ysis specialistas vietos [kiui, I
sekretorius, 2 virejai,2 virtuves pagalbiniai darbuotojai, 1,5 vairuotojo, I valytojas, 1,5 etato

Darbui tiesiogiai su klientais yrapastatq prieZiuros darbininko ir kiemsargio, 3 sezoniniai
patvirtintas 31,0 etatas: 0,5 etato gydytojo, 1 socialinio
darbuotojai, 1 uZimtumo specialistas, I vyriausias slaugytojas,

organizatorius, 5 socialiniai
kineziterapeutas, 0,5 masaZuotojo,

4 slaugytojai, I 7 socialinio darbuotoj o pad€jejq/slau gytojo i lt l.

Socialinds paslaugos ir jq gav6jai:

Tel5iq rajono seneliq globos namuose ir jq padaliniuose, oraus gyvenimo globos
istaigoje s4lygas, teikiamos 60 asmenq ilgalaikds ( ) socialines globos paslaugos, 40

gyvenimo namuose ir 20 asmenqasmenq - socialines prieZiiiros paslaugos Gedrimrl
teikiamos dienos socialines globos paslaugos Dienos centre.

Globos namq gyventojams socialines paslaugos vadovaujantis Socialiniq paslaugq
ir darbo ministro 2006 m. balandZio
-72;2009, Nr. 83-3450;2014, Nr.

Glwentojams teikiamq socialiniq sqraSas:

katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialines apsaugos
5 d. isakymas Nr. Al-93 (Lin.,2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr.
7718).

inimas bDtiniausiais drabuZiais ir aval

suaug9 asmenys su negalla,
senyvo amZiaus asmenys:
- apgyvendinimas
- kasdieninio gyvenimo igiidZiq ugdymas ir
- darbiniq igiidZiq ugdymas ir uZimtumas ar jo
- laisvalaikio organizavimas - pagalba rengiantis,
prausiantis ir kt. pobudZio pagalba
- asmenin6s higienos paslaugq organizavimas (

pan.)
- maitinimas
- sveikatos prieZilros paslaugq (slaugos) organi
- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo

imo paslaugq ir

imas ar teikimas



Ilgaikes/ trumpalaikOs socialin6s globos gyventojq skaiiius
specialqji nuolatin6s slaugos ir/ar prieiiiiros poreiki (2015

amiiq bei nustatytq

Socialinds prieZiiiros
(2015 m.):

paslaugq gav6jq skaiiius pagal us grupes, lyti ir negalios pobiidi

Globos namq gyventojams teikiant socialing glob4 ir siekiama uZtikrinti asmens
geriausi4 interes4, sudarant galimybg gauti socialines pas
savarankiSkumo lygf. Kasdienis gyvenimas ir veikla gyventoj

atitinkanaias jq poreikius ir
organizuojami lanksdiai, siekiant

suderinti asmens pageidavimus, pomdgius ir globos namq Gyventojams suteikiama saugi
gyvenamoji aplinka, artima namq aplinkai, jaukiai gyvenamiej i kambariai, sudarltos

priZi[reti glvenam4ii kambari beis4lygos dalyvauti kuriant higieniSk4 aplink4 - padiam tvarkyti
priZiureti bendr4sias globos namq patalpas, jq 5var4 ir tvark4. eno glYentojo kasdiene veikla
organizuojama ir buitines paslaugos teikiamos taip, kad
kuo savarankiSkesniais. Gyventojai naudojasi kasdieniam
uztikinamas jrt privatumas ir orumas.

skatintq ir motyvuotq juos bUri
b[tinomis patalpomis, kuriose

Globos namq gyventojams uZtikrinama teise pasirinkti prieZiiiros istaig4 ar gydytoj 4.
Laiku uZtikintas apriipinimoPagal jq poreikius organizuojamos sveikatos prieZilros

technines pagalbos priemonemis paslaugq organizavimas.
Globos namuose maitinimas gyventojams organizuo atsiZvelgiant i jq sveikatos b[klE ir

individualius poreikius pagal Lietuvos Respublikos apsaugos ministro patvirtintus
aktu reikalavimus.maitinimo organizavim4 globos istaigose reglamentuojandius



Globos namuose siekiama uZtikinti aplinkq, pagr[st4 gyventojrt ir globos namq
darbuotojq pasitikejimu, pagarba ir meile. Gyventojams uLmegzti ir palaikyti socialinius

gyventojais, bendruomene beiry5ius su Seimos nariais, artimaisiais giminaidiais, globos
uZtikrinama galimybe savo noru iSvykti pas juos svediuotis.
savarankiSkumo lygi ir galimybes, stiprinama motywacija
asmenj integruotis j visuomen6s gyvenim4.

iant i kiekvieno gyventojo
siiilomos priemones, igalinandios

Globos namuose, neatsiZvelgiant i asmens veiksnumq
ginamos gyventojq teisds, uZtikrinama, kad kiekvieno

sveikatos bukle. uZtikrinamos ir
gyventojo nuomone, problemos.

nusiskundimai bus i5klausyti, iSanalizuoti ir i juos bus
gyventojo poreikis konkedioms paslaugoms gauti remiasi

r konstruktyviai. Kiekvieno
ir visapusiSku pirminiu bei

pakartotiniais poreikio vertinimais bei individualaus sociali globos plano sudarymu. Teikiamq
patikslinant individualq socialinespaslaugq efektymmas uZtikinamas periodi5kai perZiiirint

globos plan4. Su globos namq gyventojais dirbama komandiniodarbo principu.
Globos namq veiklos kokybg lemia tinkamas veiklos zavimas. lstaigoje dirba kvalifikuota

ij4, laiku ir tinkamai atliktq pavestasspecialistq komanda. Siekiama, kad darbuotojai keltq
funkcijas, formuotq teigiamq globos namq ivaizdi tiek i viduje, tiek uZ jos ribq. Personalo

skaidiq, jq specialiuosius poreikiusstruktiira yra suformuota atsiZvelgiant i globos namq
bei turim4 negali4.

IV. PLANUOJAMOS LESOS 2015 METU

|staigos l65as sudaro:

1. Savivaldybes biudZeto le5os;
2. lstaigos pajamos;

PLAIIO IGYVENDINTMUI

3.Valstybes biudZeto tiksline dotacrja asmenq su sunkia

Planuojamos l65os ir jq 5altiniai 2015 metams:

Ekonominds klasilikacijos grup€s

Asignavinq
poreikis 2015

metams
tiikstaniiais EUR

i3 iu darbo ui;mokesdiui

2.1. Savivaldybes biudZeto leSos (SB)

2. l. 1.3. BiudZetiniq istaigq pajamos
(SP)

2.1.1.4. Valstybes biudZeto
tikslines dotacijos asmenq su sunkia
negalia globai leSos (VB)

89,0




