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1. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Vykdant institucijos misiją:
Efektyviai dirbanti komanda, siekianti uţtikrinti globos namų gyventojams
socialinę globą, puoselėti saviraiškos ir savipagalbos principus, uţtikrinti
palaikomąjį gydymą ir medicininę bei socialinę reabilitaciją. Kolektyvas
sėkmingai dirbo komandoje. Komanda siekė įgyvendinti ir vykdyti strateginiame
plane numatytus tikslus ir uţdavinius. Buvo vykdomos įvairios socialinės,
medicininės, kultūrinės programos, stengiamasi gerinti teikiamų paslaugų
kokybę, perkamas gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimui ir priartinimui namų
aplinkai inventorius, sudaromos sąlygos integracijai į visuomenę, siekiama, kad
neįgalus ţmogus išmoktų siekti tikslų pagal savo pajėgumą.
2. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Globos namų veikloje esminę reikšmę turėjo 2012 metais darnus komandinis
darbas, bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją 83
globos namų darbuotojai:
- 2012 m. kvalifikaciją kėlė bei tobulinosi 66 ugdymo ir globos personalo baro
darbuotojų
- valdymo personalo padalinio -9
- Sveikatos prieţiūros padalinio – 8
Įvykdyti kai kuriuos tikslus ir įgyvendinti uţdavinius numatytus strateginiame
plane trukdė kvalifikuotų specialistų trūkumas bei nepakankamas asignavimas
prekių ir paslaugų naudojimui.
3. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
-2012 m. ugdymo ir globos personalo bare su globos namų gyventojais dirbo:
vyr. socialinė darbuotoja,
9- socialiniai darbuotojai, 57- soc. darbuotojo
padėjėjai. Šie darbuotojai sėkmingai dirbo komandoje su gydytoju-psichiatru,
gydytoju-odontologu, vyr. slaugytoja, slaugytojomis. Pagrindinis komandos
dalyvis buvo globos namų gyventojas. Komanda dirbo uţtikrindama globos namų
gyventojams socialinę globą, palaikomąjį gydymą, socialinę reabilitaciją,
adaptaciją naujai atvykusiems bei integraciją į visuomenę per kultūrinę ir
dvasinę veiklą.
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2012 m. gyventi į globos namus atvyko- 15 gyventojų.
Iš 15 atvykusių – 4 neveiksnūs. Mirė – 12 ţmonių.
2012 m. sausio 1 d. globos namuose gyveno 207 ţmonės, vyrų – 126, moterų –
81. Neveiksnūs -49.
Globos namų gyventojams buvo teikiamos paslaugos:
Socialinio, informavimo ir konsultavimo įvairiais psichologiniais ir sąlyčio su
aplinka klausimais; asmens sveikatos prieţiūros ir slaugos organizavimo;
buitinės; asmens higienos; laisvalaikio ir uţimtumo organizavimas; kitos
gyvybiškai būtinos paslaugos pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų
įvertinimą.
3.1. UGDYMO IR GLOBOS PERSONALO PADALINYS
Socialiniai darbuotojai vedė sekančią dokumentaciją:
- individuali gyventojo kortelė;
- individualus gyventojo globos planas;
- gyventojo charakteristika;
- ypatingus uţrašus;
- išvykimo uţ globos namų ribų ir atvykimo registrą;
- neveiksnių gyventojų asmeninių pinigų apskaitos bylą;
- socialinio darbo metinį planą;
- socialinio darbo ketvirčio planą;
- metinę ataskaitą.
2012 m. globos namuose vyko sekantys renginiai:
- konkursinis -1: Šv. Valentino šventė (šauniausios poros konkursas);
- liaudiški -6: Trijų karalių, Uţgavėnės, Kaziuko mugė, Šv. Velykos, Joninės,
rudens kermošius;
- pramoginiai -2: vasaros palydos, Naujų metų karnavalas;
- švietėjiškas paţintinis – 1: Nepriklausomybės dienos minėjimas;
- šventiniai koncertai -2: Giminių dienai, Pasaulinei ţmonių su negalia dienai;
- sportinio pobūdţio -2: Sporto ţaidynės, Šaškių – šachmatų varţytuvės.
Į koncertus, parodas, ekskursijas buvo išvykę 62 globos namų gyventojas.
2012 m. geguţės 12 d. tradicinėje giminių šventėje apsilankė 120 globos namų
gyventojų artimiejų.
-Saviveiklininkų būrį papildė 4 dalyviai. Šiuo metu saviveikloje dalyvauja 42
globos namų gyventojai.
-Uţimtumo studiją pastoviai lankė 40 globos namų gyventojų.
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3.2.
-

-

-

Gyventojai intensyvios medicininės slaugos kambariuose sudarė 28%,
medicininės korekcijos kambariuose 44,0%, socialinės reabilitacijos 28%.
Toks gyventojų sugrupavimas leidţia racionaliai teikti jiems medicininę –
buitinę pagalbą.
Reguliariai profilaktiškai skiriami vitaminai, biostimuliatoriai, maisto papildai.
Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-03-18 raštu Nr.10-(11,5-19)
– 152, gyventojai virš 65 m. buvo paskiepyti sezoninio gripo vakcina. Prieš
pandeminio gripo epidemiją, buvo vykdoma profilaktika (apribotas gyventojų
judėjimas, patalpų dezinfekcija, vitaminoterapija).
Globos namų gyventojai, reikalui esant, hospitalizuojami. Šiais metais
hospitalizuota į Ţiegţdrių psichiatrinę tub. ligoninę – 7 ţmonės, į RVPL – 13
ţmonės, į Švenčionių CL – 14 ţmonės.
Konsultuoja: specialistai iš Švenčionių rajono ligoninės, VšĮ konsultacinės
poliklinikos ir Švenčionių r. pirminės sveikatos prieţiūros centro.
Profilaktiškai konsultuota urologo – 40 gyventojų.
Suprotezuoti 5, paruošta dantų protezavimui 16 globos namų gyventojų.
2012 metais mirtingumą lėmė gyventojų senyvas amţius, bei širdies ir
smegenų kraujagyslių patologija, onkologiniai susirgimai.
Visi globos namų gyventojai patikrinti dėl TBC ir apţiūrėti rajono ftiziatro.
Pastoviai sergantiems cukralige yra tikrinamas gliukozės kiekis kraujyje.
Gydymui gaunantiems LEPONEX sekama leukograma.
Intensyvios slaugos ligoniai nuolat apţiūrimi ir slaugomi profilaktiškai.
Remiantis Higienos normų (reikalavimai groţio salonams, kirpykloms) globos
namų kirpyklai įsigyta higienos prekių.
3.3.

-

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINYS

Įsigyta naujų baldų gyvenamiems kambariams, poilsio kambariams
Buvo atlikti gyvenamųjų buitinių ir pagalbinių
patalpų remonto darbai,
sumoje 93522,11Lt;
Atnaujinta korpuse priešgaisrinė sistema – 910,10Lt. Įrengti nauji apšvietimo
įrenginiai ir šviestuvai – 1484,81Lt.
Buvo atlikta internetinio tinklo linijų rekonstrukcija ir skaitmeninės televizijos
remonto darbai – 3095,00Lt.
Atliktas valymo įrenginių siurblinės remontas ir valymas – 4188,00Lt.
Atliktas vandens valymo įkrovos pakeitimas – 4068,78Lt.
Korpuse Nr. 1 įrengti nauji vandens šildytuvai – 3322,05Lt. Pakeisti šilumos
tiekimo manometrai pirmame ir antrame korpuse.
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-

Pastoviai buvo vykdoma skalbyklos ir valgyklos įrangos prieţiūra ir remontas,
buitinės įrangos remontas -7387,67Lt.
Įsigyta kompiuterinė įranga – 5582,85Lt

-

Aplinkos tvarkymui įsigyta ţeldinių.
Buvo kontroliuojama gyventojams teikiamų maisto produktų kokybė, maistas
ruošiamas pagal specialią maisto paruošimo technologiją, gydytojų specialistų
paskirtas dietas.
7. INSTITUCIJOS VYKDYTOS PROGRAMOS
02.007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“
„Ţmonių turinčių psichinę ir proto negalią globa ir prieţiūra“.
Programos tikslas: Socialinė gyventojų integracija, atskleidţiant reikalingus jam
vidinius ir išorinius išteklius ir visiškai veiksmingai koordinuoti juos panaudojant.
8. PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Strūnos socialinės globos namuose vykdoma programa:
1. 02.007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose.“
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 šiai programai vykdyti 2012 m. patvirtintas
asignavimų planas metams- 2574,1t.Lt.
Visi gauti valstybės biudţeto asignavimai – 2573,9t.Lt panaudoti šiai programai
įgyvendinti.
2. 02.007 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir
kitose įstaigose“ (asignavimų valdytojų pajamų įmokos).
Šiai programai vykdyti 2012 m. panaudota 1402,8t.Lt.
Kitų lėšų – panaudota 2012 m. -535,7t.Lt.; iš jų:
Gauta paramos – 0,1t.Lt.; kompensuota dalis iš ES lėšų – 9,7t.Lt.; savivaldybių
uţ paslaugas pervestos lėšos – 354,7t.Lt; savivaldybių pervestos uţ paslaugas
valstybės biudţeto dotacijos – 171,2t.Lt.

9.

ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS

Artimiausiu laikotarpiu planuojama įstaigos veikla:
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-Uţtikrinti, kad globos namų gyventojams būtų prieinama visų rūšių veikla, šalinti
kliūtis, trukdančios lygiomis galimybėmis, dalyvavimo visuomenės gyvenime,
maţinti socialinę izoliaciją;
- Uţtikrinti kokybišką socialinių, medicininių, buitinių, kultūrinių paslaugų teikimą.
- Padėti globos namų gyventojui pasirinkti perspektyvą ateityje, lavinti jo
sugebėjimus, nukreipti juos tinkama linkme.
- Sukurti globos namų gyventojui aplinką, kurioje jis jaustųsi saugus nuo jį
ţeidţiančių veiksnių.
- Plėtoti meno saviveiklą.
- Organizuoti globos namų gyventojų laisvalaikį ir uţimtumą.
- Per kultūrinę ir dvasinę veiklą integruoti į visuomenę.
- Organizuoti išvykas į kitas įstaigas, kultūrines vietas, dalyvauti kitų įstaigų
organizuojamuose, respublikiniuose renginiuose.
- Bendrauti ir bendradarbiauti su kitų globos namų ir institucijų darbuotojais ir
specialistais.
- Tęsti gyvenamųjų korpusų remontus, šilumos taupymo sumetimais, pakeisti
langus intensyvios slaugos korpuse.
- Skatinti visų padalinių darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją, tobulintis
kursuose, seminaruose.
- Uţtikrinti metodines priemones gyventojų uţimtumui.
- Renovuoti gyventojų patalpas gerinant gyvenimo sąlygas.
- Gerinant gyvenimo sąlygas gyventojams turintiems sunkią negalią įrengti keltuvą.
Planuojamos atlikti priemonės ir prioritetinės kryptys pagerins globos namų
gyventojų gyvenimo sąlygas, uţtikrins kokybišką socialinę globą, uţtikrins
adaptaciją bei integraciją į visuomenę.

_______________________

