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VADOVO ŽODIS

Strūnos socialinės globos namai (toliau – Globos namai) – biudžetinė 205 vietų įstaiga, kurios
paskirtis užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims turintiems negalią, dėl kurios jie negali
gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose
apgyvendinami asmenys, proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0 – 40 %
darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Globos namai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006,
Nr. 17 – 589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (Toliau vadinama – socialinės apsaugos ir darbo
ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1 – 275 (Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1 – 345 redakcija),
įregistruota juridinių asmenų registre 2019 m. sausio 14 d. Kodas 190796562.
Globos namams nuo 2014 m. sausio 1d. išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencija socialinei globai teikti.
Licencijos rūšis:
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2003-1223 išduota licencija Nr.2684 suteikia teisę nuo 2011 m. vasario 28 d. verstis asmens sveikatos
priežiūros veikla ir teikti antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros, psichiatrijos, slaugos, psichikos
sveikatos, bendrosios praktikos paslaugas.

Globos namų gyventojų sudėtis. 2018 metų pradžioje globos namuose gyveno 204 gyventojų iš
įvairių apskričių. Per metus atvyko 26 gyventojai, išvyko į kitus globos namus – 3 gyventojai, mirė –
24 gyventojai. 2018metų gruodžio mėn. pabaigoje socialinės globos namuose gyveno 203 žmonės, iš
jų 153 gyventojai iš kitų savivaldybių (Vilniaus raj., Vilniaus, Ignalinos ir kt.), o 50 gyventojų iš
Švenčionių rajono savivaldybės. Išsamesni duomenys apie gyventojus pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Duomenys apie globos namų gyventojus
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GLOBOS NAMŲ VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAI
Globos namų misija - teikti socialinę globą ir socialines paslaugas asmenims su proto ir
psichine negalia, užtikrinant kokybiškų asmens sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų
teikimą. Sukurti gyvenamąją aplinką - artimą namų aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir
pagalbos sau principais. Padėti gyventojams integruotis į visuomenę.
Globos namų vizija – tapti šiuolaikiška, inovatyvia, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga,
sudarančia sąlygas bei galimybes kiekvienam negalią turinčiam asmeniui gyventi orų, savarankišką,
asmeninį gyvenimą.
Globos namų tikslas - teikti kokybiškas socialines paslaugas bei kitą pagalbą, globos namuose
gyvenantiems asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai
neturintiems arba praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu
ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
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Globos namų uždaviniai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizuoti socialinį darbą atsižvelgiant į globos namų gyventojų poreikius, gebėjimus,
psichinę ir fizinę būklę;
Teikti kokybiškas socialines, psichologines, kultūrines, dvasines, buitines paslaugas;
Globos namų gyventojams suteikti galimybę užsiimti patinkančia veikla;
Sukurti kuo saugesnę, namus ir šeimą primenančią aplinką;
Palaikyti ir ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir supančia socialine aplinka;
Globos namų gyventojams sudaryti tinkamas gyvenimo ir orumo nežeminančias sąlygas.
ugdyti gyventojų buitinius įgūdžius, siekiant atstatyti ir kuo ilgiau išlaikyti jų
savarankiškumą, savipagalbą;
skatinti gyventojų savirealizaciją, saviraišką, aktyvų dalyvavimą globos namų ir
bendruomenės gyvenime;
skatinti darbuotojus nuolat kelti kvalifikaciją, didinti motyvaciją siekiant veiklos tikslų;
ieškoti papildomų būdų įsigyti įrangai ir priemonėms, lengvinančioms darbą su slaugomais
gyventojais.
PASIEKTI REZULTATAI IR JŲ RODIKLIAI

•

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktas teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimas ir identifikuotos
tobulintinos veiklos sritys.
• Parengta tvarka, dėl gyventojų filmavimo, fotografavimo ir jų sutikimo, dėl nuotraukų
viešinimo Strūnos socialinės globos namų svetainės paskyroje ir kitoje žiniasklaidoje.
• Kelis kartus per metus peržiūrimas valgiaraštis, kad maitinimas nebūtų pastovus ir vienodas.,
• Skatinant gyventojų bendravimą su artimaisiais, intensyvios slaugos korpuse įrengtas svečių
kambarys.
• Sudaryta galimybė, globos namų gyventojams, bendrauti per „Skype“ programą su
artimaisiais užsienyje ir Lietuvoje.
• Įrengtas atskiras grupinio gyvenimo padalinys. Užtikrintas 20 gyventojų savarankiškas
gyvenimas grupiniame padalinyje.
• Įdiegtos dvi naujos užimtumo formos.
- Rankdarbių iš modelino būrelis. Lanko 10 asmenų.
- Dekupažo būrelis. Lanko 8 asmenys.
Užtikrinta neigiamo pobūdžio įvykių prevencija:
• 2018-05-31 diskusija – paskaita „ Rūkymo problema ir jos sprendimo būdai“. Paskaitą skaitė
gydytojas-psichiatras ir soc. darbuotoja.
• 2018 – 07 – 17 diskusija – paskaita „Negatyvaus elgesio prevencija“ (smurtas, agresija,
patyčios). Paskaitą skaitė: vyr. soc. darbuotoja ir soc. darbuotoja.
• 2018 -09 – 18 Paskaita „Saugaus eismo prevencija“. Paskaitą skaitė: Vilniaus AVPK
Švenčionių RPK veiklos skyriau vyresnysis tyrėjas.
• 2018 – 09 – 26 Paskaita „Taisyklės gyventojams – gyvenantiems pasienio ruože“. Paskaitą
skaitė: Adutiškio pasienio užkardos kinologė.
• 2018 – 10 – 26 Paskaita „Nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai“. Paskaitą skaitė: Vilniaus
AVPK Švenčionių RPK veiklos skyriau vyresnysis tyrėjas.
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Užtikrintas paslaugų tiekimas dingus elektros energijai:
•

Įrengtas nepriklausomas elektros šaltinis, šalto vandens tiekimui „KOHLER SDMO – K 16 –
12kw“.
Užtikrinant darbuotojų motyvaciją, kelti profesinę kvalifikaciją, parengtas darbuotojų
metinis kompetencijos tobulinimo planas:

•

Profesinę kvalifikaciją kėlė:
- Aptarnaujantis personalas – 72 darbuotojai;
- Administracija – 9 darbuotojai;
- Pagalbinis personalas – 11 darbuotojų.

•

Profesinius įgūdžius užsienyje tobulino – 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Įgijus naujų žinių, Geriatrinės medicinos draugijos surengtoje konferencijoje, darbuotojai
supažindinti su institucinės globos pertvarkos įgyvendinimu Lietuvoje, asmens įgalinimo ir
palaikymo veiklų svarba ir pokyčiais.
• Gerinant įstaigos sklaidą, 2018 – 12 – 12 Švenčionių rajono laikraštyje „Švenčionių kraštas“
Nr. 92 (1816), parašytas straipsnis tema „Grupinių globos namų kūrimo idėja sunkiai skinasi
kelią“ .
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINMIMO KRITERIJAI
•
•
•

•

Teikta ilgalaikė socialinė globa - per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius – 205
gyventojai;
Teikta trumpalaikė socialinė globa – per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą - 3
gyventojai.
Atliktas išsamus ir visapusiškas asmens poreikių vertinimas, pagal įvertintus poreikius sudaryti
individualūs socialinės globos planai :
- 100 proc. naujai apgyvendintiems asmenims atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti
individualūs socialinės globos planai;
- 205 gyventojų gyvenančių įstaigoje, sudaryti, peržiūrėti ir patikslinti individualūs socialinės
globos planai .
Įstaigoje gyvenantiems asmenims užtikrinta tinkama fizinė aplinka:
- Intensyvios slaugos korpuse, 81 asmeniui atnaujinti baldai gyvenamuosiuose kambariuose,
pagerintos gyvenimo sąlygos;

- 6 slaugomiems asmenims, kuriems, įsigijus funkcines lovas, pagerintos kūno padėties
keitimo sąlygos;
- keturviečių kambarių skaičius sumažintas iki 3 (metų pradžioje jų buvo 4);
- Keturviečių kambarių skaičius sumažintas iki 26 (metų pradžioje jų buvo 28).
4

•
•
•
•
•
•
•

Asmenims užtikrinta galimybė, greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti
personalą, jeigu to reikalauja jų sveikatos būklė – 60 asmenų užtikrinta galimybė greitai,
neišeinant iš gyvenamojo kambario išsikviesti personalą.
Asmenys aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninėmis pagalbos
priemonėmis – 16 asmenų aprūpinta reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir
techninėmis pagalbos priemonėmis.
Asmenys skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais – 87 asmenys palaikė ryšį su artimaisiais
(metų pradžioje jų buvo 80).
Asmenys skatinami dalyvauti – savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar)
užimtumo programose – 55 asmenys dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės
veiklos ir (ar) užimtumo programose.
Ugdomas asmenų gebėjimas savarankiškai ar padedant darbuotojams, tvarkyti gyvenamąją
aplinką – 46 asmenys savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkė gyvenamąją aplinką
(metų pradžioje jų buvo 40).
Ugdomas asmenų gebėjimas savarankiškai ar padedant darbuotojams, gamintis maistą – 44
asmenys savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą (metų pradžioje buvo 40).
Vykdytą susirgimų / ligų prevencija:
– 10 asmenų dalyvavo širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje;
- 20 asmenų dalyvavo prostatos specifinio antigeno tyrime;
– 10 asmenų dalyvavo krūties vėžio prevencijos programoje;
– 10 asmenų dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje;
– 205 asmenų dalyvavo tuberkuliozės diagnostikos tyrime;
– 15 asmenų dalyvavo storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje;
– 60 asmenų dalyvavo skiepijimo nuo gripo programoje.
• Vykdyta žalingų įpročių prevencija - 50 asmenų, dalyvavo pokalbiuose ir filmų apie
alkoholio, tabako bei narkotikų žalą ir piktnaudžiavimą vaistais peržiūrose.
• Vykdyta neigiamo pobūdžio įvykių prevencija – 46 asmenys dalyvavo neigiamo pobūdžio
įvykių prevencijos veiklose.
• Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams, tobulinti savo profesinę kompetenciją - 100 %
įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne
mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus.
• Įgyvendintos priemonės, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančios jų darbo sąlygas:
– 18 darbuotojų, kuriems, įdiegus programą BONUS 6, įsigijus papildomų priemonių
intensyvios slaugos korpuso gyventojų slaugai ir priežiūrai (funkcinės lovos, neįgaliojo
vežimėliai, ligonio maitinimo staliukai virš lovos, tualeto kėdės, dušo kėdės ir vonios lentos
neįgaliesiems, alkūniniai ramentai, aliumininės lazdelės ir vaikštynės neįgaliesiems),
pagerintos darbo sąlygos;
– 111 darbuotojų dalyvavo saugos ir sveikatos darbo vietoje mokymuose;
– 111 darbuotojų dalyvavo priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymuose;
– 102 darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (darbo kostiumai,
chalatai, avalynė, galvos apdangalai, pirštinės, apsauginiai akiniai);
– Vyko 50 dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu
analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan..

5

•

Užtikrinta įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas įstaigoje, asmens
duomenų apsauga, pasirengta įgyvendinti ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) - įgyvendintos priemonės,
užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento reikalavimus.
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO,PASLAUGŲ GAVĖJŲ, VERTINIMO ANALIZĖ

2018 metų gruodžio mėn. globos namuose, buvo atlikta paslaugų gavėjų anketinė apklausa.
Apklausoje dalyvavo 30 asmenų – iš jų 16 vyrų, 14 moterų.
2 lentelė. Duomenys apie apklausos dalyvių išsilavinimą.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IŠSILAVINIMAS

SKAIČIUS
5
17
6
0
1
1

Pradinis
Nebaigtas vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Specialusis

Apklausos rezultatai parodė, kad didžioji dalis dalyvių, dalyvavusių apklausoje, turi nebaigtą
vidurinį išsilavinimą.
1 diagrama. Duomenys apie apklausos dalyvių gyvenimo trukmę globos namuose.

Duomenys apie apklausos dalyvių gyvenimo trukmę globos
namuose

Iki metų

Nuo 1 iki 5 metų

Nuo 6 iki 10 metų

Nuo 11 iki 15 metų

Daugiau nei 15 metų

,
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Iš diagramos matyti, kad didžioji dalis, apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų, globos namuose
gyvena daugiau nei 15 metų.
Į anketos klausimą, ar Jus tenkina globos namų aplinka, interjeras, 25 apklaustieji, atsakė, kad
taip, labai jauku, likusiems 5 aplinka neturi reikšmės.

2 diagrama. Informacija apie teikiamas paslaugas.

Informacija apie teikiamas paslaugas

Pakankamai

Nepakankamai

Iš diagramos matyti, kad 99,99 % apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų, globos namuose
gauna pakankamai informacijos apie teikiamas paslaugas.
Strūnos socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.
Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba.
Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Teikiamos kompleksinės ilgalaikės socialinės globos paslaugos:
•

Informavimas

Globos namų specialistai asmeniui ir jo artimiesiems reikia informaciją apie socialinės globos ir kitas
paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų.
Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
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•

Konsultavimas

Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos
konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
•

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines,
buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų
institucijų.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teises bei teisėtus interesus), kai teismo sprendimu
socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui
jam reikiamose institucijose. Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais,
giminaičiais, draugais.
•

Apgyvendinimas

Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1-3 vietų kambariuose (derinant kambaryje
gyvenančiųjų interesus bei poreikius).
Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja
gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).
Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.). yra įrengta
gyventojų savitarnos skalbyklėlė.
•

Maitinimas

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo
sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojamas
specialus, dietinis maitinimas.
Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų
ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.
•

Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
Specialistai teikia psichologines paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina,
gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
Strūnos socialinės globos namuose teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos:
slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos.
Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų
įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
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•

Socialinis darbas, bendravimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kurios,
derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.
Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes,
tradicijas.
•

Darbinių įgūdžių ugdymas

Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje vadovaujantis patvirtintais
užimtumo veiklos planu bei užimtumo veiklos formomis. Sudaromos sąlygos pasirinkti globos
namuose siūlomas užimtumo veiklas: fizinio aktyvumo, maisto ruošimo, kompiuterinis raštingumo,
rankdarbių ir meno dirbinių, muzikinės veiklos, keramikos, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros,
staliaus darbų ir kt.
•

Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais
tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus
ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Organizuojama kultūrinė veikla:
o Valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
o Išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai
renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos);
o Muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus ansamblis, grojimas, teatro, šokių
kolektyvai), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas,
mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas. )Sporto, sveikatos
stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės
varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai žygiai);
o Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius (globos namuose yra
koplytėlė), skaityti knygas, spaudą, yra biblioteka, žiūrėti televizijos laidas, video
juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

•

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba
tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali,
diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.
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•

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:
o Gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal patvirtintus
normatyvus bei įstaigos galimybes);
o Drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal
poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
o Pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis
kambarių);
o Naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per
savaitę);
o Personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, dažymas, barzdos
skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną
kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
o Savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir
kt..
3 diagrama. Duomenys apie teikiamų medicininių paslaugų kokybę

Duomenys apie teikiamų medicininių, socialinių, buities ir maitinimo
paslaugų kokybę.
25

20

15

10

5

0
Medicininės paslajugos

Socialinės paslaugos
Labai gerai

Buities paslaugos
Gerai

Maitinimo paslaugos

Patenkinamai

Iš diagramos matyti, kad apklausos dalyviai, geriausiai vertina teikiamų socialinių paslaugų
kokybę.
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VEIKLOS REZULTATAI, PASIEKTI VYKDANT SAVO, KAIP ASIGNAVIMŲ
VALDYTOJO STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ
3 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius 2018 metus

Eil. Nr.
Pareigų (pareigybės)
pavadinimas

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui
Iš viso:

Priemo
kos

Prieda
i

Premijos

Eur, ct
Kitos
išmokos**

2

3

4

5

Iš viso

Bazini
s
atlygi
nimas
1

Kintama
dalis

12342
,62
7150,
68

3214,86

2403,0

6=1+2+3+
4+5
17960,48

443,98

3363,90

10958,56

19493
,30

3658,84

5766,90

28919,04

**Kitos išmokos- darbo užmokestis už kasmetines atostogas; kompensacija už nepanaudotas
atostogas; išeitinė išmoka.
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Asignavimų panaudojimas (tūkst.Eur)

Programos
kodas

Programos
pavadinimas

Asignavimų
planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant

Panaudota
asignavimų
nuo
asignavimų
asignavimų,
patikslinamus
nurodytų
asignavimų
ataskaitiniam
plane,
įskaitant
laikotarpiui
patikslinamus
ataskaitiniam
laikotarpiui,
dalis
(proc.)**

Socialinių paslaugų 743,0
743,0
ir integracijos plėtra
Finansavimo šaltinis
1.1.1.1.1
03.003
Socialinių paslaugų 534,0
622,0
ir integracijos plėtra
Finansavimo šaltinis
1.4.1.1.1
Viso pagal
1277,0
1365,0
programą
03.003
Kitos lėšos
426,8
440,1
03.003
Iš viso:
1703,8
1805,1
Išlaidų sąmata finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1 įvykdyta 90,9 procento.
03.003

Panaudota

743,0

100

565,4

90,9

1308,4

95,9

429,3
1737,7

97,5
96,3

2018m. sausio 1d. turėjome pajamų įmokų likutį sumoje 34,9 tūkst. eurų. 2018m. gauta daugiau
pajamų, negu buvo planuota 53,1 tūkst. eurų. Viršplaninių lėšų įstaiga negalėjo įsisavinti, nes sąmata
patvirtinta 2018m. gruodžio 28d.
Kitų lėšų sąmata įvykdyta 97,5 procento.
2018m. gavome daugiau finansavimo iš savivaldybių už ilgalaikės socialinės globos paslaugas.
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