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I. ISTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

viesoji istaiga sv' Juozapo globos namai (toliau-Globos namai) nebiudzetine istaiga. Kontaktai:fstaigos kodas r4g50gr2g. Adresas - Katedros a. 4, paneveZys LT -35240.
Tel. (a5) 433 147, Tet/Faks.: (45) 431261,
El' pa.tas : j uozaponam ai@gmair. com, http : www j uozapogr oba. lt
Viesosios istaigos dalininkai finansiniq metq pabaigoje:
Panevdiio miesto savivaldybd, Savivaldybes biudzetine istaiga, kodas 2gg724610. AdresasLaisvds a. 20,35200 paneveZys ter. (a5) 5012 70;El. pastas: socparama@panevezys.rt.
Panevoiio vyskupijos Kurija, kodas 291256520. Adresas - upytes g. 3,3524gpaneveZys.

Rastines tel. (45) 43 51 56.Faks. (45) 50 04 07;Er.pastas: pkurija@takas.lt;
Panev6zio ryskupijos caritas, kodas 192069978. Adresas - upytes g. 3,3524gpaneveZys.

Rastines tellfax' (s 45) 437371; El' pastas: paneveziocaritas@gmail.com (darininko teises igijo 2016m.liepos 13d.)

Globos namq finansiniai metai yra kalendoriniai metai:
finansiniq metq pradZia _ sausio ld., pabaiga _ gruodZio 31 d.
Direktorius patrikas Skrudupis tel. : g6509 67 I 6

Darbuotoiq skaidius 2017 m. sausio r d. ir gruodZio 31 dienai:

Bendras Globos namq plotas yta2884,08 kv. m. Taip pat yra dirbtuves, kuriq plotas g4,lgkv. m,
kiemo aikstele bei aptverimas. Globos namai naudoja ir disponuoja patalpomis pagal 2009 m.geguzes
l l d' su Panevezio vyskupijos kurija pasirasytq panaudos sutarti. Sutartis sudaryta iki2034m. geguZesll d.

UZimti etatai

2017-01-01

UZimti etatai

2017-12-31

LRV patvirtinti

normatyvai*
Administracija,

specialistai, [kinis personalas



viesoji istaiga sv. Juozapo globos namai teikia sias sociarines pasraugas:
trumpalaike ir ilgalaike socialine globa neigaliems ir senyvo amZiaus asmenims; socialine globaasmens namuose (integrali pagalba asmens namuose); maitinimo organizavimas (paneveZio labdarosvalgykloje 

"Betliejus"); socialiniq igudziq ugdymas ir palaikymas (socialines reabilitacijos paslaugqneigaliesiems bendruomeneje projektas).

fstaigoje dirbantis personalas uZtikrina nuolating kliento glob4, prieziur4 ir visapusiskq
apr[pinim4' kai klientas del savo btikles negali gyventi savo namuose arba jq neturi.

{staigos veikla yra licencij uota' 2014 m. balandZio 3 d. istaigai yra isduota licencija teiktiinstitucing socialing glob4 (ilgalaikg, trumpalaikg) senyvo amZiaus asmenims ir licencija teiktiinstitucing socialing glob4 (ilgalaikg, trumpalaikg) suaugusiems asmenims su negalia. 2016 m.gruodZio
08d' isduota licencija socialinei globai asmens namuose teikti (Nr.L00000070g;. Si licencija reikalingaprojekto 

"Integralios pagalbos paslaugq, teikiamq namuose, pletra ir kokybes gerinimas panevezio
mieste" veiklai vykdyti.

l.l. fstaigos misija, vizijair istaigos tikstas

Misija - uztikrinti kokybiSkas, ekonomi5kai efektyvias vertybiskai orientuotas socialines globos
paslaugas.

vizija - sukurti ir igyvendinti efektyvq, vertybiskai orientuot4 ilgalaikes/trumpalaikes, dienos
socialines globos bei priezilros paslaugas teikiandios istaigos veiklos modeli, kuris palaik),tq ir skatintq
Zmogi5kei i orumQ pletoj andi4 istaigos kulttr4.

Tikslas - gerinti socialiniq paslaugq gyventojams kokybg ir uZtikrinti istaigos personalui
kuo kokybi5kiau teikti socialines ir medicinines paslaugas.

Uidaviniai:

l ' skatinti senyvo amziaus asmenq aktyvq dalyvavim4 apibreZiant jq padiq individualius
poreikius ir jiems reikalingas paslaugas;

2. Gerinti globos namq gyventojq gyvenimo kokybg;
3. Siekti efektyvaus komandinio darbo;

4' Tobulinti ilgalaikes globos paslaugas, i5laikant pusiausvyrg tarp efektyvumo ir kokybes;
5' Skatinti dalinim4si gerqlapatirtimi (praktika) su kolegomis mtsq salyje bei uz jos ribq.

uZdaviniq igyvendinimo rezultatai vertinami pagal istaigoje teikiamq kompleksiniq paslaugq, t.y.
paslaugq, kuriomis visiskai arba dalinai nesavarankiskam asmeniui teikiama nuolatines specialistq
prieZi[ros reikalaujanti pagalba, veiklos plane numaty.tq veiklos rezultatq vertinimo kriterijus.

s4lygas
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Globos namq veikla grindziama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
socialiniq paslaugq istatymu, Neigaliqiq socialines integracijos istatymu, Socialiniq paslaugq katalogu,
kitais Lietuvos Respublikos seimo, vyriausybds, socialines apsaugos ir darbo ministerijos priimtais
teises aktais reglamentuojandiais socialiniq paslaugq teikim4, dalininkq sprendimais, globos namq
nuostatais.

[staigos veikla orientuota tenkinti globos namq gyventojq gyvybinius poreikius, sudaryti globos
namq gyventojams palankias, Zmogaus orum4 i5saugandias s4lygas, uZtikrinti socialing pagalbE,
suderint4 su asmens nuolatine prieZirra (pagalba), slauga ir sveikatos prieZiura, aprtipinant
specialiosios pagalbos priemondmis, padedandiomis kompensuoti prarastQ savarankiskum4 bei
gebejimus palaikyi socialinius rysius su Seima ir visuomene, uZtikrinti ivairiapusiq poreikiq ir
geriausio intereso tenkinim4 asmenims, kurie del amZiaus, neigalumo, socialiniq problemq is dalies ar
visiSkai neturi, neigijo arba prarado gebejimus ir galimybes savarankiskai rlpintis asmeniniu gyvenimu
ir dalyvavimu visuomends gyvenime, atsiZvelgiant ijq individualias savybes bei ypatumus.

Gyventojai (2017 m. gruodZio 3l d.)

2017 m' pabaigoje globos namuose gyveno 88 gyventojai - 50 motery ir 3g vyrai. g7
gyventojams buvo teikiamos ilgalaikes socialines globos paslaugos ir tik vienam - trumpalaikes
socialines globos paslaugos. Jauniausia gyventoja - 24 mei4(moteris), r,yriausias - 101 metq (vyras).
Per 2017 metus ivsf Sv. Juozapo globos namus atvyko 25 gyventojai. vienas atvyko is kitq globos
namq' 9 i5 savo ar artimqiq/ globejq namq ir 15 i5 ligonines. IS globos namq, pasibaigus socialines
globos paslaugq teikimui, i5vyko 25 gyventojai (mire).

I lentelo- Ilgalaike globa pagal lyti ir negarios rilii mettl pabaigoje.
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2 lenteleje pateikiami duomenys

ilgalaikiq socialiniq paslaugq istaigoje,
globos paslaugos.

apie globos namq gyventojq migracij4: atvykim4, i5vykim4. Be

istaigoje esant laisvq vietq, teikiamos ir trumparaikes socialines

2 lentele. Gyventojai metq pradiioje ir pabaigoje

Gyventoiq skaidius rrt,

Gyventojq skaidius zotz me@
I5 jq vieni5i (arba artimqjq n.tunto-il
Visq gyventoiq dienq, prale 31767

1.2. Gpentojq statistiniai duomenys

I5 88 pagal ilgalaikes sutartis gyvenandiq vsf Sv. Juozapo globos namuose asmenq 51 turi sunki4
negali4 @agal LR socialiniq paslaugq istatym4 nustatytas visisko nesavarankiskumo lygis arba kuris
pagal LR neigaliqiq socialines integracijos istatym4 pripazintas nedarbingu), t.y. yra nustatyras
nuolatines slaugos poreikis. Tai sudaro 60 procentq visq vsf Sv. Juozapo globos namuose gyvenandiq
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I pav. Gyventojq pasiskirstymas pagal amiiq i, 
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asmenq' Biitent jiems skiriamas didZiausias slaugos darbuotojq demesys. Asmenims su sunkia
negalia, pagal LR SADM numatltus darbuotojq darbo laiko normatyvus, skiriamas didesnis
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individualios prieZitros personalo skaidius nei

matome, jog didZi4i4 globos namq gyventojq dali

asmenims su vidutine negalia. pagal I paveiksleli

sudaro 85 metq ir vyresni asmenys.

2 p ov. S av iv al dy b e s s u kur i omi s b e ndr a dar b i auj am e

2017 metais Vie5oji istaiga Sv. Juozapo globos namai bendradarbiavo su 15 Lietuvos
savivaldybiq, i5 kuriq yra atvykg gyventojai iglobos istaig4 Qpav.).Is kitq savivaldybiq i panevez!

gyventojai atvyksta paprastai pageidaujant artimiesiems, kurie gyvena paneveZyje ir turi galimybg
daZniau j uos aplankyti.

Senatveje del ateroskleroziniq rei5kiniq blogeja psichiniai pazinimo procesai, atmintis, gebejimas
priimti nauj4 informacij4 ir sprgsti i5kylandias problemas. Sergantieji negali pasirtpinti savimi, negali
savarankiskai atlikti daugelio kasdienio gyvenimo funkcijq. { gyventojq problemas globos namuose
zi[rima kompleksi5kai, apimamos ivairios paslaugq sritys: aplinkos pritaikymas, aprtipinimas technines
pagalbos priemondmis, kulturinio gyvenimo prieinamumas, gyventojo saugumas.

1.3. Globos namuose teikiamos paslaugos

vsf Sv' Juozapo globos namuose teikiama specialioji socialine paslauga - socialine globa. Tai
visuma paslaugq, kuriomis asmeniui teikiama kompleksine, nuolatines specialistq prieziuros
reikalaujanti pagalba. Jq tikslas - grEZinti asmens gebejimus pasirupinti savimi ir integruotis i
visuomeng ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksing pagalb4.

Kiekvienais metai siekiame gyventojams sudaryti kuo jaukesng namq aplink4: jam suteikiama
galimybe atsiveZti savo asmeniniq baldq ar kitq daiktq, kurie neprie5tarauja globos nornoms.
Kiekvienas asmuo savo gyvenamajame kambaryje aprDpinamas pagrindiniais baldais: lova, kdde,



spintele' Prie kiekvieno kambario lrengti tualetai, dusai, praustuvai. vidutiniskai vienam gyventojui
tenkantis gyvenamasis plotas - l l kv. m- 2017 metais gyventojai naudojosi bendromis virtuvelemis ir
skalbyklos patalpomis' Dabar gyventojai esant norui ir poreikiui gali patys pasigaminti silto maisto, ar
issiskalbti savo asmeninius drabuZius. Sios patalpos leidZia savarankiskesniems gyventojams labiau
pasir[pinti savimi, islaikyti didesni savo savarankiskum4 ir suteikia daugiau pasitikejimo savimi.

Globos namuose gyventojai maitinami 4 (5 sergantiems debetu) kartus dienoje. Meniu sudaro ir
maisto kaloringum4 apskaidiuoja dietiste. Pagal galimybes stengiamasi atsiZvelgti i gyventojq poreikius
ir sudaryti jq pageidaujam4 meniu. Pageidavimai daZniausiai issakomi jiems atvykus i globos namus
bei globos namq tarybos susirinkimuose. Savaranki5kesni gyventojai gali pasigaminti savo norimo
maisto jiems irengtoje virtuveleje.

Sveikatos prieziuros paslaugos 2017 m. [staigoje dirbo 1 vyr. slaugytoja,6Bp slaug1tojos,2,2
kineziterapeutai ir 0,25 etato BP gydytoja. Esant reikalui, iskilus ivairiems neaiskumams ir kitiems
gydytojams priklausandius gyventojus konsultuoja musq istaigoje dirbanti gydy.toja. Nakties metu,
Svendiq, i5eiginemis dienomis, esant nenumatytiems atvejams kviediame GMp. 2017 m. GMp kviesta
93 kartus' Globos namq gyventojai ligonineje gulejo 561 dien4. Gydymo tikslais 4 kartus vrtiuota i
Vilniq, 3 kartus- i Kaun4. Kaune vienam gyventojui dary.tos 3 plastines operacijos. g -iems
gyventojams PaneveZio respublikineje ligonineje darytos akiq ir kitos operacijos. Gyventojai istaigos
transportu buvo vezami pas Seimos gydyojus 210 k*.1, i klinikas konsultacijoms- 304 kartus, tyrimq
ir bandiniq atlikta - 133 kartai.

slaugos poreiki turindius gyventojus aplanke gydytojai 67 kartus.

fstaigoje gyventojai konsultuojami Seimos gydytojq, atliekamos intravenines procedlros,
statomos infuzines sistemos, atliekama pragulq profilaktika, atliekami reikalingi tyrimai.

Sunkfls ligoniai maitinami, vartomi, atliekama aktyvinimo programa., t. y. sodinami, veZami i
sporto salg, atliekama pasyvi ir aktyvi manksta, individuali ir grupine manksta. Siltuoju metq sezonu
pagal aplinkybes visi gyventojai yra veZami i lauk4. Saltuoju metu aktyvesni ir stipresni gyventoiai
kasdien dalyvauj a grupes mank5tose kineziterapij os salej e.

Per 2017m. metus atlikta: aktyvios mankitos - 5730 kartus, pasyvi mank5ta - 143 kurtr+, pas),vus

mankitinimas (masaZai) - 812 ka.t,+, iskelimai iveZimeli - 2242 kartus, pasivaiksdiojimai kieme -
1281 kartq, organizuotos i5vykos/keliones neigaliesiems - 84 kartq. Veiksmai pragulq profilaktikai
atlikti 1467 kartus.

Globos namai yra didele mokomoji baze PaneveZio Kolegijos studentams. 2017 m. miisq

istaigoje praktik4 atliko 18 bendrosios praktikos slaugytojq, l kosmetologe,6 socialinio darbo
studentai.
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II. ISTAIGOS VEIKLAI ITAKOS TUREJUSIU VEIKSNIU APZVALGA
Siame slqtriuje trumpai apraiomi svarbiausieii iioriniai ir vidiniai veil<sniai, kurie praojusiais

metais turejo itakos istaigos veiklai (nauii isipareigojimai, teisinio reglamentavimo polqtiiai,
strukturiniai polgtiiai). Rekomenduoiama trumpai apraiyti, kaip iie iioriniai ir vidiniai veipsniai
padeio ar trukdo vykdyti veiklq ir siekti veiklos plane iikeltt1 tikslt1 ar numatl,ttq rezultatq. pateikiama

informacija neturetry viriyti 3 puslapiq.

2.1. [staigos veiklai itakos tur6jg veiksniai ilor6je
Senstant visuomenei auga poreikis paslaugq slaugos poreiki turintiems asmenims, tad globos

namuose vis daugiau paslaugq teikiama asmenims su sunkia negalia. Tai itakoja naujq darbuotojq
skaidiaus didejim4 (pvz., padidejo skaidius darbuotojq, dirbandiq tiesiogiai su gyventojais
individualios prieZiuros darbuotojr/ slaugytojo padejejry' kineziterapeutq).

Asmeniui ar artimiesiems giminaidiams istaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie
gyvenimo s4lygas, teikiamas paslaugas, personal4, mokejimo s4lygas ir kit4 juos dominandi4
informacijQ. Per 2017 metus VSI Sv. Juozapo globos namuose uZregistruoti 73 pra5ymai (60 moterq ir
13 vyrq) del apgyvendinimo. Dar 25 pra5ymai per metus gauti i5 ivairiq savivaldybiq:

o PaneveZio miesto savivaldybe

o Panevdiio rajono savivaldybe

o Pasvalio miesto savivaldybe

o Klaipedos miesto savivaldybe

o Raseiniq rajono savivaldybe

18 gyv.

3 gyv.

2 gyu.

1 gyv.

I gyv.

2017 m- visas demesys buvo sukoncentruotas i teikiamos socialines globos s4lygq gerinim4 ir
istaigos atitikimQ socialines globos nornoms. Taip pat 2017m. pradetos socialines globos paslaugos

klientq namuose. Vie5oji istaiga turi socialines globos licencijas tokioms veikloms: Institucine socialine
globa (ilgalaike, trumpalaike) senyvo amZiaus asmenims ir Institucine socialine globa (ilgalaike,

trumpalaike) suaugusiems asmenims su negalia (kurios buvo iSduotos 2014 m. balandZio 3 d.) bei

socialine globa asmens namuose (2016m. gruodZio 08d.)

2.2. [staigos veiklai itakos tur6jg vidiniai veiksniai

Nuo 2016 m. Vie5oji istaiga Sv. Juozapo globos namai tapo nevyriausybine organizacija

(prisijungus trediajam dalininkui - PaneveZio vyskupijos Caritui). Tai atvere kelius naujiems

socialiniams projektams, finansuojamiems iS ES struktrrriniq fondq, rengimq.



Nedidelis darbo uzmokestis, personalo kaita, strukturos pokydiai prisitaikant prie socialinds
globos reikalavimq ir didejantis darbo kr[vis ypad individualios prieziuros personalui kelia vidines
itampas, o tai daro itak4 teikiamq socialines globos paslaugq teikimui. Todel 2017 m.pabaigoje buvo
perZiureta socialines globos menesio kaina.

Tgsdme tvarkq ir apra5q, uZtikrinandiq

racionalizavim4 rengim4; vadovaujantis globos

valgiaraSdiq sudarymo informacine sistema.

istaigos krypting4 funkcionavim4, darbo procento

ir higienos normomis, tobulinama apskaitos politika,

2017m' toliau vykdyi viesieji pirkimai. Iki 2017-07-01 vadovaujantis LR viesqjq pirkimq
istatymu bei VSf Sv. Juozapo globos namq supaprastintq viesqjq pirkimq taisyklemis , nuo 2017-07-01
vadovaujantis vie5qjq pirkimq tamybos patvirtintu MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, taip pat
viesqjq pirkimq istatymu, vSf Sv. Juozapo globos namq viesqjq pirkimq organizavimo tvarka,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais istatymais ir teises aktais.

Bendras nupirktq prekiq ir paslaugq skaidius - 520: prekiq pirkimq skaidius - 400, paslaugq -
120' Bendra istaigoje per 2017 metus sudarytq pirkimq sutardiq suma - 228 420,4g Eur. (du Simtai
dvidesimt astuoni tukstandiai keturi simtai dvidesimt eurq 4g cnt).

PaneveZio Kolegijos studentai socialiniai darbuotojai,

kineziterapeutai - atliko praktik4 vs{ Sv. globos namuose. Tai

studentams, bet ir didZiule pagalba globos namq bendruomenei.

slaugytojai, burnos higienistai,

ne tik mokomoji praktikos baze

Siekiant gerinti socialinir; paslaugq kokybg, 2017 m. buvo atlikti Sie svarbtis veiksmai:
o 2017 m. perrinkta Globos namq taryba, besivadovaujanti tarybos nuostatais, vyko

tarybos susirinkimai ivairiais klausimais. Taryboje dalyvauja ne tik gyventojai, bet ir jq
artimiej i, darbuotoj ai.

o Kiekvien4 savaitg vyko administracijos darbuotojq (visq padaliniq vadovq) bei
socialinio padalinio darbuotojq susirinkimai, kuriq metu buvo aptariami svarbiausi istaigoje
iSkilg klausimai, darbai, planai kitai savaitei, gyventojams teikiamq paslaugq kokybe.

Susirinkimq metu teikiami pasitlymai ivairiais klausimais.

o Nuolat atnaujinama informacija globos namq internetiniame puslapyje

wwwiuozapogloba.lt bei facebook svetaineje, kur pateikiama visa naujausia informacija
besidomintiems istaigos veikla, nuveiktais darbais, vykdomais projektais, ataskaitomis bei
planais.

t Svenditl proga leidZiamas laikraStukas ,,Senjorq balsas" (Sventiniai numeriai), kuriuo

siekiama pasidalinti informacija apie istaigos vykdom4 veikl4, gyventojai bei darbuotojai

itraukiami i kUrybing veiklE.



o Gyventojams yra uZsakyta vietines bei respublikines reik5mes periodiniq leidiniq, jais
siekiama skatinti gyventojus dometis i5orinio pasaulio ivykiais, diskutuoti jiems aktualiomis
temomis.

t 2017 metais :uilmegzti nauji bendradarbiavimo ry5iai su socialiniais partneriais siekiant
gyventojq uZimtumo organizavimo bei veiklos paivairinimo (paneveZio miesto Centro
Bendruomend, PanevdZio miesto Steti5kiq bendruomene, Jaunuoliq dienos centras, paneveZio

apskrities Gabrieles Petkevidaites-Bites vieSoji biblioteka, VSf paneveZio darbo rinkos mokvmo
centras).

o Per 2017metus turdjome 20 savanoriq, kurie talkininkavo istaigoje gyventojq
uZimtumo veiklose, irengiant vidinikiemel!, Neigaliqjq socialines reabilitacijos projekte.

o Bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo savanoriq tarnyba buvo priimti 2 savanoriai
dalyvauti programoje,,Atrask saveo..

o [staiga atnaujino akreditacii4 kaip organizacrla priimanti

pagal Europos savanoriq tamybos program4. pagal Erasmus *
slaugytojos praktik4 atliko studente Nuran iS Turkijos.

t Pagal susitarim4 su UAB ,,ETKC" (ekonominiq ir teisiniq konsultacijq centras) del
praktinio mokymo, miisq istaigoje praktik4 atliko 3 studentai.

III. ISTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Siame slqtriuie pateikiama informaciia apie istaigos veiklos plane numaryhl tikslq pasiekimq
atsiivelgiant i efekto lviterijus. Po to nuosekliai apraiomos visos vykdytos progromos; programq tikslq
pasiekimas vertinamas pagal veiklos plane numatytus rezultato lcriterijus, o programq uidaviniq -
pagal veiklos plane numatytus produkto lviterijus.

2017 m. pabaigoje globos namuose gyveno 88 gyventojai - 50 motery ir 38 vyrai. g7

gyventojams buvo teikiamos ilgalaikes socialines globos paslaugos ir vienam - trumpalaikes.

Jauniausia gyventoja 24 metg, (moteris), vyriausi - 101 metq (vyras) ir 100 metq (moteris). per 2017
metus mite 25 gyventojai, nei vienas nei5vyko nuolat gyventi nei pas gimines, nei i kitE globos istaigE.

DidZioji dalis vyresnio amZiaus asmenq susiduria su problemomis kasdienineje veikloje
kylandiomis del letiniq ligq ar su sveikata susijusio neigalumo. Sios negalios riboja asmens

savaranki5kum4 atliekant kasdienines veiklas. Bttent nesugebejimas pasirlpinti padiu savimi ir yra

daina prieZastis, kodel vyresnio amZiaus asmenys ieSko pagalbos i5 aplinkos, persikrausto i globos

istaigas.

savanorius i5 Europos Saliq

programQ tris mdnesius Bp



Veiklos tikslg igyvendinimas

Sio*e skirsnyje pateikiama kiekvieno tikslo formuluotO ir informacija apie strateginio tikslo

ig,,vendinimq, efekto lviterijT formuluott2s, planuoti ir pasiekti rodikliai; pagal galimybes tai

pavaizduojama grafiikai. Taip pat pateikiama tikslq ig,,vendinimo ir rodikli4 kitimo trumpa analize qr

komentaras.

STRATEGINIS ISTAIGOS TIKSLAS - gerinti socialiniq paslaugq gyventojams kokybg ir

uZtikrinti istaigos personalui s4lygas kuo kokybi5kiau, teikti socialines ir medicinines paslaugas.

Sio tikslo buvo siekiama vadovaujantis veikiandiomis socialines globos normomis, todel i
paslaugq vertinim4 itraukta visa globos namq bendruomene, t.y. padaliniq atstovams, gyventojams,

gyventojq artimiesiems, buvo i5dalintos socialinds globos normq atitikties vertinimo anketos. I5 naujo

isivertinome istaigos teikiamq socialiq paslaugq kokybg. I5 atsakymq matyti, jog globos namai laikosi

pagrindiniq principq nustatytq socialines globos normose ir teikiamos paslaugos atitinka socialinOs

globos norrnas. { globos namuose teikiamq paslaugq vertinim4 nuolat itraukiame studentus,

atliekandius praktikq. Bendrai teikiamq paslaugq kokybe yra geta, tadiau turime pastebejimq ir

pasitlymq, kurie kaip siekinys pateikiami ateinandiq 2017 me1l4 veiklos plane. Visuotiniai gyventojq

bei darbuotojq susirinkimai, kas savaitiniai administracijos susirinkimai, pasitarimai padaliniuose leido

nuosekliai apZvelgti veiklos kryptis, sudaryti naujus veiklos planus.

Yertinant istaigos numa$fi! fikslry igtvendinimq, pateikiame atskiras 2017 m- socialinds

veiklos plane numatytas veiklas, j11 tikslus, uiduvinius bei apra1ome pasiektus rezultatus.

3.1. Gyventojq individualiq poreikiq identifikavimas

TIKSLAS - teikti kokybi5kas ir efektyvias socialines paslaugas, atitinkandias gyventojq

poreikius ir savarankiSkumo lygi.

PRIEMONES:

1. VisapusiSkas gyventojq poreikiq ivertinimas, jq iniciatyvumo sprendZiant problemas

motyvavimas, palaikymas.

2. Individualaus globos plano, toliau (ISGP) sudarymas, priemoniq, uZtikrinandiq specialiqjq

poreikiq tenkinim4 detalizavimas, vertinimas.

3. Tikslingq veiklq organizavimas, padedantis gyventojq savirai5kos ir savirealizacijos poreikiq

tenkinimui, aktyvaus dalyvavimo globos namq bendruomenes gyvenime skatinimas, socialiniq

rySiq stiprinimas.

4. Kasdieninio gyvenimo ig[dZiq ugdymas ir palaikymas.
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REZULTATAI:

1. Vertinant gyventojq poreikius dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats gyventojas, jo artimieji

ar rupintojai. Gyventojo socialineje byloje fiksuojami ira5ai, pridedami reikalingi dokumentai

bei uZtikrinama, kad pasikeitus poreikiams, sveikatos buklei ar atsiradus kitoms aplinkybems,

poreikis bttq vertinamas i5 naujo.

2. Globos namq nustatyta tvarka gyventojai ir jq artimieji informuojami apie teikiamas

paslaugas, laikomasi informacijos apie asmeni konfidencialumo, uZtikrinamas paslaugq

tgstinumas uZ istaigos ribq.

3. ISGP (jo prieduose) pagal pateikt4 informacij4 palaikomi ir stiprinami gyventojq socialiniai

ry5iai, asmeninds higienos, buitiniai igfldZiai, numatomi visi veiksmai gyventojq aktyvumui

palaikyti.

4. ISGP perZiurimas ir tikslinamas ne rediau kaip vien4 kan4 per metus, o atsiradus naujoms

aplinkybems, su asmens sveikatos blkle ar naujais asmens poreikiais bei igtdZiais susijusiomis

aplinkybemis, i5kart po Siq aplinkybiq atsiradimo.

5. Globos namai tarpininkauja, kad asmuo atkurtq nutrlkusius rySius su Seimos nariais,

giminaidiais ir pana5iai. Esant poreikiui padedama palaikyti kontaktus su bendruomene,

organizacij omis, kitomis istaigomis.

6. Socialinis darbuotojas lanko ligonineje gulindius gyventojus. Pagal poreiki nesavaranki5kiems

gyventojam kart4 per savaitg nuperkama maisto produktq. Gyventojai lydimi pas sveikatos

prieZiuros specialistus: odontologus, burnos chirurgus, gydytojus -ortopedus, logopedus,

fizines medicinos ir reabilitacijos bei kitus specialistus. Globos namq gyventojams uZsakoma

spauda, organizuojamos transporto ir kitos paslaugos.

7. Siekiant geresnds darbo kokybes vyksta betarpi5kas bendravimas su medicinos personalu.

8. Mir5tandiam asmeniui suteikiama kvalifikuota prieZiura ir dvasine pagalba. Organizuojamos

laidojimo apeigos vieni5iems globos namq gyventojams, priZiurimos kapavietes.

3.2. Aplinkos kokybds gerinimas globos namU gyventojams

TIKSLAS- kurti palaikandi4 aplinkq globos namq gyventojams.

PRIEMONES:

1. Aplikos ir bUsto pritaikymas individualiems gyventojq poreikiams, jaukumo, privatumo

uZtikrinimas.
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2. Reikiamo inventoriaus suteikimas ir pritaikymas, atitinkantis sanitarinius - higieninius

reikalavimus, pagal nustatytas norrnas.

3. Aplinkos kokybes gerinimas, susijgs su socialinio - psichologinio gerb[vio uZtikinimu.

REZULTATAI:

l. Globos namq gyventojai isikUrg vienviediuose, dviviediuose ir triviediuose erdviuose

kambariuose. Gyventojai, norintys susikurti artim4 savo namams aplinkq, gali atsiveZti

asmeninius baldus bei daiktus, jei tai nekelia pavojaus jq ir aplinkiniq sveikatai. UZtikrinamas

viename kambaryj e gyvenandiq globotiniq suderinamumas.

2. Globos namq gyventojai maitinami 4 (5) kartus dienoje. Maitinimas organizuojamas

vadovaujantis sudarytais valgiaraSdiais, atsiZvelgiama i gyventojo sveikatos bUklg ir gydltojo

rekomendacijomis.

3. [staigoje gyventojams skirtos virtuveles patalpos. Jose gyventojams sudarytos s4lygos bet

kuriuo paros metu, esant poreikiui, i5gerti Siltos kavos, arbatos ar vandens. I5 dalies

savarankiSki asmenys su darbuotojry'artimqjq pagalba virtuvelese gali gaminti maist4.

Asmeniui, kuris pats negali savaranki5kai pavalgyti, uZtikrinama individuali, diskretiSka

personalo pagalba valgant.

4. {staigoje irengtos gyventojams skirtos skalbyklos patalpos. Jose gyventojai gali, priklausomai

nuo jq savaranki5kumo lygio, patys ar su priZitrindio personalo pagalba i5siskalbti savo

asmeninius drabuZius.

5. Gyventojams sudarytos s4lygos savaranki5kumo, iniciatyvumo, bendravimo skatinimui,

laisvalaikio bei uZimtumo organizavimui. Ypatingas demesys skiriamas bendradarbiavimo tarp

istaigos personalo ir gyventojq artimqjq.

3.3. Efektlvus komandinis darbas

TIKSLAS - telkti darbuotojus bendram tikslui, siekiant geriausio socialiniq paslaugq teikimo

rezultato kiekvienam gyventojui pagal jo individualius poreikius.

PRIEMONES:

o UZtikrinti bei laiku organizuoti tinkamas socialines bei sveikatos prieZiuros paslaugas,

atsiZvelgiant i kiekvieno gyventojo individualq poreiki;

o Siekti, kad lstaigos darbuotojai nuolat tikslingai keltq kvalifikacii4 pagal numatyt4

kvalifrkacijos kelimo plan4 dalyvaujant seminaruose, mokymuose, stiprinant reikalingas darbe

kompetencijas;
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o Telkti darbuotojus bendram komandiniam darbui, organizuojant padaliniq

susirinkimus;

o Palaikyti ir pletoti tarpinstitucini bendradarbiavim4.

REZULTATAI:

o Atvykus naujam gyventojui yra priskiriamas socialinis darbuotojas, atsakingas uZ

gyventojo socialines globos organizavim4. Taip pat jam priskiriamas atsakingas BP slaugytojas,

kuris seka sveikatos bUklg. Bet kokie gyventojq sveikatos pasikeitimai registruojami,

analizuoj amos prieZastys, priimami sprendimai j q prevencij ai.

o Darbuotojai nuolat kvalifikacii4, dalyvauja seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos

kelimo kursuose. Naujai igytos Zinios ar senq Ziniq pakartojimas ne tik padeda geriau

darbuotojui susidoroti su i5kilusiais sunkumais, bet ir pasiekti geresnio rezultato. 2017 metais

mokymuose dalyvavo 44 darbuotojai.

o fstaigoje du kartus per metus organizuojami visuotiniai darbuotojq susirinkimai, kuriq

metu pristatomos ataskaitos, strateginiai planai, nauji projektai ir kiti svarb[s klausimai.

Kiekvien4 savaitg organizuojami administracijos (padaliniq vadovq) susirinkimas. Kiekvienas

padalinys organizuoja atskirus susirinkimus su savo tiesioginiais vadovais, kuriuose

sprendZiami kasdieniai rflpimi klausimai. Visi susirinkimai protokoluojami, dokumentuojami.

o Kiekvienqrylqpradedant darbo dien4 vyksta kasdieniai ,,penkiq minudiq" susitikimai,

kurie skirti informacijos perdavimui keidiantis darbo pamainai;

o Palaikyti tarp institucijry'organizacijr4gerus bendradarbiavimo ry5ius skatina darbuotojq

poreikis iglti naujos patirties, pasidalinti problemq (sunkumq) sprendimo bfidais, gerqa

patirtimi kolegq tarpe. Tai darbuotojus palaiko ir motyvuoja tolesnei veiklai. 2011 m. istaigos

darbuotojai dalyvavo pasaulineje lyderystes konferencijoje; lankemes Klaipedos Su.

Pranci5kaus onkolo ginej e li goninej e.

3.4. Ilgalaik6s globos paslaugg tobulinimas

TIKSLAS - tobulinti ilgalaikes globos paslaugas, i5laikant pusiausvyr4 ta{p efektyvumo ir

kokybes.

PRIEMONES:

o Savanoriq pritraukimas;

o Naujq socialiniq partneriq pritraukimas;

o Savanoriq ir socialiniq partneriq itraukimas i globos namq bendruomenini gyvenim4.

REZULTATAI:
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Savanorystes viesojoje istaigoje Sv. Juozapo globos namuose tikslas - tai istaigai ir klientams

atriekama naudinga veikla, kuri prisidecla prie asmens orumo puoserejimo ir teikiamq socialiniq

paslaugq kokybes gerinimo ir uZtikrinimo bei ivairiapusi5kai ugdo savanorysteje dalyvaujanti asmeni'

Viesoji istaiga Sv. Juozapo globos namai pagal pasiraSl'tE jaunimo garantrjq iniciatyvos projekto

,,Atrask save,' savanorystes veiklos tri5ales sutartis priima savanorius. 2017m. pagal 5i4 program4

dalyvavo 2 jaunuoliai.

Projektas skirtas jaunimui (15 - 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir

nedalyvauja mokymuose. projekto tikslas - suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones,

atsiZvelgiant i tai, kokipasiiilym4 jaunas Zmogus pageidauja gauti: dirbti, mokyis ar atlikti praktik4'

20lj m. mlsq globos namuose savanoriavo 20 asmenq skirtingose veiklose. Jaunimas daZniau

rinkosi uZimtumo bei bendravimo su gyventojais veiklas, gydyojai specialistai - konsultavo

gyventojus bei darbuotojus specifiniais klausimais. Dalis savanoriq dalyvavo PaneveZio labdaros

valgyklos ,,Betliejus" bei Neigaliqiq socialines reabilitacijos projekto veiklose'

Atskira savanoriq grupe rinkosi tikslingai veiklai - dalyvauti LPF maisto banko organizuojamose

produktq rinkimo akcijose, kuriq metu rinko produktus labdaros valgyklai ,'Betliejuso''

3 lenteld. Ilgalaikes globos paslaug4 tobulinimo rodikliq ivertinimas

3.5. Dalijimasis Patirtimi

TIKSLAS - skatinti dalinim4si ger4lapatirtimi (praktika) su kolegomis mflsq Salyje bei uZ jos

ribq.

PRIEMONES:

olnstituciniqry5iqpalaikymassukitomisglobosistaigomis;

o Bendradarbiavimas su socialiniai partneriais i5 uZsienio;

o Dalyvavimas seminaruose, mokymuose'

REZULTATAI

2017 metars globos namai organizavo darbuotojq ir gyventojq susitikimus su kitq socialiniq

istaigq atstovais. Jau ne pirmus metus Svendiq progomis vykstame su gyventojais i PaneveZio

Jaunuoliq dienos centr4, panevdZio akrqiq bibliotek*, paneveZio vies4i* petkevidaites Bites bibliotek4,

ZOtZ metais savanoriavusiq asmenq

@aujq bendradarbiavimo sutardiq

imas ir vYkdYmas su naujais soc'

partneriais
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lankome parodas.

Globos namq darbuotojai lankesi globos namuose ,,Senevita", Klaipedos Sv. Pranci5kaus

onkologiniame centre.

IJimegztr bendradarbiavimo rySiai su Vokietijos Alten und Pflegeheim organizacijos, Olandijos

Goes miesto globos namq atstovais bei Svedijos Lions klubu. Sie vizitai prisideda prie tarpinstitucinio

bendradarbiavimo, naujq idejq, patirties pasidalinimo bei sklaidos Lietuvoje.

Globos namuose lankesi svediai i5 kitq miestq: Italijos Bari regiono globos namq atstovas.

Siekiame, kad Sis bendradarbiavimas virstq platesniu bendradarbiavimu tarp istaigq, kuomet

darbuotojai vyktq staZuotis i kitq Sali.

VSI Sv. Juozapo globos namai aktyviai dalyvavo bendradarbiaujant su uZsienio partneriais, kuriq

deka gauta labdara:

Kalmaro (Svedija) Lions klubo: neigaliojo veZimeliai (15 vnt.), vaik5tynes (20 vnt.), WC kedes

(5vnt.), ligonines lovos (8 vnt.), mobili vonia.

Vidinio globos namq kiemelio irengimui buvo telkiama patama i5 vietos bendruomeniq. Tokiu

bodu gauta parama augalais iS UAGDPB "Aviva Lietuva", UAB "Dembavos medelynas"; PanevdZio

Apygardos teismas - augalais ir granitine skalda;

{staigos bendruomene Kaledq proga gavo param4 i5 AB "Linas" - kirpiniais.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo deka gauta socialine pafama:

o 2017-11-08 ir 2017-ll-15 gauta V5{,,Komedijos teatro" parama - 40 bilietq i

spektaklius PaneveZyje ,,Diena be meloo' ir,,Tiesa";

o 2017-11-28 gauta Sokio teatro ,,Aura" parama - 20 bilietq i spektakli ,,Goda" PaneveZio

J.Miltinio dramos teatre.

Siekiant darbuotojq kvalifikacijos gerinimo organizuojant socialinq glob4, dalyvavome

P asaulinej e lyderystes konferenc ij oj e Klaipedoj e'

3.6.Integralios pagalbos namuose komandos formavimas

TIKSLAS - suteikti integrali4 pagalbQ (socialing glob4 ir slaug4) namuose neigaliems vaikams,

neigaliems darbingo amZiaus ir senyvo amZiaus asmenims bei konsultacinq pagalbe jq Seimq nariams'

PRIEMONES:
. pakelti darbuotoiq kvalifikacii4 (slaugytojo padejejo mokymai);

r Suteikti kompleksines socialines globos ir slaugos paslaugas namuose ( suburta

mobili darbuotoj q komanda) ;
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. Automobilio bei kitos irangos slaugos ir globos paslaugoms teikti isigyjimas (

isigytas automobilis, medicinos iranga);

. Paskatinti bendruomends isitraukim4 i neformalios pagalbos proces4 (neformalios

pagalbos skatinimo renginys);

. Seimos nariq konsultavimas jiems rupimais klausimais (individualios ir grupines

konsultacijos).

REZULTATAI

2017m. pradetos teikti integralios pagalbos namuose paslaugos.

Suburta mobili darbuotojq komanda: slaugytojas, slaugytojo padejejai, kineziterapeutai,

taip pat - socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padejejai. Integralios pagalbos namuose teikimui

buvo isigytas automobilis, kita reikalinga iranga bei priemones slaugos ir globos paslaugoms teikti.

Siekiant, kokybi5kq paslaugq projekto dalyviams teikimo, kelta darbuotojq kvalifikacija.

{ neformalios pagalbos teikimo proces4 svarbus bendruomenes nariq bei savanoriq

isitraukimas, todel siekiant padidinti jq aktyvumq, organizuotas neformalios pagalbos skatinimo

renginys.

Neigalius darbingo amZiaus ir senyvo amZiaus asmenys priZi[rintys Seimos nariai stokoja

Ziniq ir ig[dZiq, todel buvo teikiamos individualios ir grupines konsultacijos. Konsultacijomis siekta

suteikti teoriniq ir praktiniq Ziniq apie neigaliq ir senyvo amZiaus Zmoniq slaugos principus, maZinti

psichologing itamp4, mokyti valdyti stres4, i$vengti perdegimo sindromo.

lstaigos vykdytos programos, projektai

Sia*e skirsnyje apraioma kiekviena vykdyta programa, kiekvienos proiektas. Prireikus galima

sugrupuoti kelias programas, projektus suvienodais tikslqis. Apraiyme pateikiama 3i informaciia: l.

Nurodomi programos tikslai ir apraiomos pagrindines ivykdytos reformos, esminds priemon1s ar kiti

svarbils atlikti darbai. 2.Pasiehi rezultatai, ivertinti atsiivelgiant j veiklos plane numatytus rezultatus

(pagat galimybes tai pavaizduojama grafiikai). 3. Nurodomos svarbios neivykdytos priemonls

(projektai) ir jq neivykdymo prieiastys (netinkamas planavimas, nepakankamas finansavimas, uisitgsgs

de r i ni m a s, ne p akankam i a dm i ni s t r ctc ini ai ge b ej i m a i) .

VS! Sv. Juozapo globos namq programos apraiomos pagal 2017 m. strategini veiklos (veiksmry)

planq, nurodant priemones, veilcsmus ir atsiivelgiant i vertinimo lviterijus.

pagrindin6 istaigos programa - Vie5osios istaigos 5v. Juozapo globos nam{ i5laikymas
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Tikslas - Gerinti socialiniq paslaugq gyventojams kokybg, pletr4 ir gyvenimo s4lygas. Sis tikslas

pasiektas 100 procentq. Rezultat4 vertiname pagal 2017 m. veiksmq plane numatyiq,rczultato kriterijq:

Socialines paslaugas gaunandiq asmenq dalis nuo besikreipiandiqiq (gavusiq savivaldybes siuntim4,

esant laisvoms vietoms istaigoje) del paslaugq, procentais.

Programos uZdavinys - tenkinti asmenq individualius poreikius, uZtikrinant teikiamq socialiniq

paslaugq kokybg.

Vertinant rezultatus pagal numatytus produkto kriterijus (gyventojr/ darbuotojq susirinkimq

protokolai, gyventojry' darbuotojq apklausos rezultatai, individualts socialines globos planai) rodo, jog

pasiekti rezultatai i5 dalies. Ateinandiais metais pagal galimybes planuosime daugiau susirinkimq

padaliniuose, daugiau skirti demesio komandos formavimui bei palaikymui organizuojant darb4.

Individual[s socialinds globos planai sudarlti gyventojui per mdnesi nuo atvykimo (pasibaigus

adaptacijos laikotarpiui). ( 1 00 proc.).

I Programos priemond - Socialiniq ir sveikatos prieZiuros paslaugq organizavimas ir teikimas.

Veiksmg atlikimo rodikliai (vertinimas):

Veiksmai:

1. Koklzbi5kas socialinitl bei sveikatos prieZitiros paslaugr+ organizavimas. atliepiantis

individualius gyventoj o poreikius :

Individualius gyventojo poreikius galima uZtikrinti tik i5samiai atlikus jq poreikiq vertinim4.

Kiekvienam naujai atvykusiam gyventojui 100 proc atliktas i5samus poreikiq vertinimas. Tai atsispindi

gyventojo individualiame socialines globos plane (ISGP priedas).

Kokybi5kq sveikatos prieZiuros paslaugq uZtikrinimas, naujq priemoniq isigijimas; Asmeniui

organizuotry' teiktq sveikatos prieZilros paslaugq, apr[pintq globos namq gyventojq technines

pagalbos priemonemis procentas nuo besikreipiandiq dalis - 10Oproc.

Visos parengtos ir vykdomos programos yra aptariamos padaliniuose, reztrltatai skelbiami

bendruose susirinkimuose. Tuo padiu itraukiamos ir naujos programos pagal gyventojq poreikius. Tai

sporto programa: mankStos, masaZai, individuali pasyvi mankSta, vitaminizavimo programa,

aktyvinimo, skysdiq naudojimo skatinimas. Tuo padiu skatinama dalyvauti ivairiuose uZsiemimuose,

Sventdse, kuriq metu gyventojai primir5ta savo sveikatos problemas, darosi ramesni, maiiau linksta i

depresij4, kas daZnai itakoja ger4 savijaut4.

1.2. Kokybijkq socialiniq paslaugq uZtikrinimas, darbuotojq komandq paskirstymas

padaliniuose - pasiekta 100 proc.

Siekiant gerinti teikiamq paslaugq kokybg darbui su gyventojais buvo planuojama perskirstyti

darbo k*"i - organizuoti atskiras darbuotojq komandas kiekviename pastato auk5te (suskirstlti
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skyriais). Nuo 2016m. lapkridio men. pagal individualios prieZitros darbuotoj{ slaugtojq padejejq

etatq skai6iq padalinome istaig4 i tris skyrius: I skyrius -1 auk5tas ir puse antrojo, 2 skyrius - puse

antrojo bei tredias aukStas ir 3 skyrius - trijq auk5tq gyventojai senajame istaigos korpuse. Taip

suskirstytos atsakomybes kiekvienam individualios prieZitros bei socialiniam darbuotojui.

Visuose skyriuose gyventojq skaidius pana5us, tadiau skiriasi darbuotojams darbo krflviai.

pirmame skyriuje gyvena daugiausia asmenq su sunkia negalia, kur reikalinga individuali pagalba.

Todel organizuojant maitinimo, aktyvinimo paslaugas Siame skyriuje dirba daugiau darbuotojq (BP

slaugytoj q, kineziteraPeutq).

1.3. Metinio socialines veiklos plano lgyvendinimas - igyvendinto metinio veiklos plano

dalis nuo parengto, 80 Procentq.

Visa istaigos veikla vykdya atsiZvelgiant i patvirtint4 metini istaigos plan4, renginiq

kalendoriq. Kiekvienai veiklai yra buvo numatyti istekliai, atsakingi asmenys. Visos plane numatytos

veiklos ivykdytos ar pakeistos kitomis (pasikeitus galimybei jas igyvendinti). Per metus ivykdyta ir kitq

veiklq, projektq, kurie nebuvo numatlti socialines veiklos plane.

1.4. pastoracines veiklos lstaigoje pletojimas: pastoracines programos istaigoje parengimas

ir igyvendinimas;

lstaigoje sielovadininkas dirba 0,25 etatu (numatyta - 0,5 etato). Sielovadininkas ddl sveikatos

btikles pakeite istaigos buvusi kapelion4 - kun. J. Antanavidiq. Sielovadininkas tenkina gyventojq

dvasinius poreikius. Sielovadininkas istaigoje dirba du kartus per savaitq ir, jei reikalinga, daZniau:

trediadieniais jis lanko gyventojus kambariuose, kalbasi, kartu sprendZia bendrus istaigos klausimus;

penktadieniais aukojamos Sv. Misios istaigos koplydioje, suteikiami sakramentai. Sielovadininkas pagal

galimybes dalyvauja bendruomends renginiuose, i5vykose, Svent0se, organizuoja rekolekcijas

gyventoj ams, susikaupimo/ diskusij ry' maldo s popietes darbuotoj ams.

Sielovados darbq papildo pastoracine taryba, kuri rengia ir igyvendina istaigoje sielovadines

veiklos program4'

2.Bendruomenes kurimas, komandinio darbo stipdnimas'

[staigos darbuotojq susirinkimq dalis/ bendruomenes igyvendintq Svendiq dalis procentais

nuo numatYttl -80.

lstaigoje susirinkimai vyksta periodi5kai: visuotinis gyventojq bei visuotinis darbuotojq

susirinkimai vyksta kart4 metuose po eilinio dalininkq susirinkimo patvirtinus praejusiq metq veiklos

ataskait4 bei strategini veiklos plan4.

Kas mOnesi (arba pagal poreiki) vyksta susirinkimai padaliniuose, kurie suteikia galimybq
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visiems darbuotojams laisviau ir atviriau kelti problemas, aptarti smulkius darbo reikalus, artimiau

paZinti vieniems kitus. Socialiniai darbuotojai, po darbuotojq atsakomybiq persiskirstymo skyriais,

susirinkimus veda kiekvien4 dienq savo skyriuose'

Socialiniq darbo veiklos organizavimui kiekvien4 antradieni vyksta socialinio darbo

padalinio susirinkimas - kurio tikslas aptarti kasdieng socialing veikl4, ivykius, problemas skyriuose,

iSkelti klausimus, pasidalinti ger4ia patirtimi.

Administracijos susirinkimai vyksta kiekvienq savaitg, kurie ,,nu5viedia" bendr4 istaigos

situacij q, padeda orientuotis planuoj ant savaites darbus'

Kiekvien* ryt4 pradedant darbo dien4 vyksta kasdieniai "penkiq minudiq" susitikimai, skirti

informacij os perdavimui keidiantis darbo pamainai'

pagal 2017 metq numatlt4 renginiq kalendoriq buvo suorganizuotos apie 90 proc' visq

numatytq Svendiq, susitikimq. Visq renginiq del objektyviq prieZasdiq ivykdyti nepavyko' tadiau

nemaLaiveiklos suorganizuota papildomai, kas nebuvo numatlta veiklos plane. Tai dainai ivyksta del

kitq istaigq isitraukimo ir dalyvavimo. Sie nenumatyti renginiai, koncertai dazniausiai vyksta Svendiq

progomis.

3. Naujq socialinir+ partnerir+ pritraukimas

praejusiq metq strateginiame plane buvo numatyta pasiraSyti naujq bendradarbiavimo sutardiq su

socialiniais partneriais (planuota - 2 sut.). 2017 m. pasirasytos net penkios naujos bendradarbiavimo

sutartys: paneveZio miesto centro Bendruomene, PaneveZio miesto Steti5kiq bendruomene, Jaunuoliq

dienos centras, panevezio apskrities Gabrieles Petkevidaites-Bites vie5oji biblioteka, VSf PaneveZio

darbo rinkos mokymo centras. Taip pat ufunegzti bendradarbiavimo saitai su Karaliaus Mindaugo

husarq batalionu. Jo kariai kiekvienq penktadieni talkininkauja globos namuose bei PaneveZio labdaros

valgykloj e,,Betliej us".

4. Savanoritl pritraukimas bei palaikymas:

Naujq savanoriq skaidius bei suorganizuotq susitikimq (savanoriq pritraukimui bei palaikymui)

savanoriams skaidius (planuota - z).2017 m. vsf Sv. Juozapo globos namai uZregistravo 20 savanoriq,

kurie talkininkavo istaigoje gyventojq uzimtumo veiklose, irengiant vidini kiemeli, Neigaliqjq

socialines reabilitacijos projekte. Kai kurie pasirase savanori5ko darbo sutartis. Tai moksleiviai,

studentai, ,,Betliejaus" valgykleles tankyojai, kurie prisidejo prie globos namq veiklos' tadiau realus

savanoriq skaidius yra didesnis, nes Lietuvos Respublikos savanori5kos veikos istatymas nereikalauja

privalomos rasytines sutardiq formos. [staigoje taip pat yra patvirtintas savanoriq priemimo ir jq veiklos

koordinavimo istaigoj e tvarkos apra5q'

Savanorystes viesojoje istaigoje Sv. Juozapo globos namuose tikslas - tai istaigai ir klientams

19



atliekama naudinga veikla, kuri prisideda prie asmens orumo puoselejimo ir teikiamq socialiniq

paslaugq kokybes gerinimo ir uZtikrinimo bei ivairiapusi5kai ugdo savanorysteje dalyvaujanti asmeni'

[staiga dalyvauja projekte ,,Jaunimo savanoriSka tarnyba'., kuris sudaro s4lygas jauniems

zmondms dalyvauti savanoriskoje veikloje iki 6 mdnesiq ir lgyti asmeniniq, socialiniq, profesiniq

kompetencijq bei darbo patirties. 2017 m. istaigoje Sioje programoje ,,Atrask save" dalyvavo 2 jauni

asmenys. Dar 3 savanoriai atliko savanori5k4 veikl4 medicinos srityje. 6 savanoriq sutartys pasiraSytos

2017m.vykdant ,,socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomeneje"'

viesoji istaiga Sv. Juozapo globos namai 2ol7m. pakartotinai tapo akredituota jaunim4 i5

Europos priimanti organizacij a pagal Europos savanoriq tamybos pfogramq' Pagal Erasmus t

program4 tris menesius slaugltojos praktik4 atliko Nuran i5 Turkijos.

pagal susitarim4 su UAB ,,ETKC,' (ekonominiq ir teisiniq konsultacijq centras) del praktinio

mokymo, mlsq istaigoje praktik4 atliko 3 studentai

5.

Vertinant darbuotojq kvalifikacijos kelimq lyginame numatyt4 skaidiq (20) darbuotojq' kurie

planavo dalyvauti ivairiuose tobulinimosi mokymuose, kutsuose, seminaruose ir pan'

Siekiant teikiamq paslaugq kokybes gerinimo, kvatifikacij4 kele daugiau darbuotojq nei buvo

numatyta. Tau Yra:

o 2 socialinio darbuotojo padejejai baige iZanginius mokymus;

o 5 administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, skirtuose programq vadovams;

o 1g socialinio darbo padalinio darbuotojq ir 22 medicinos darbuotojai kele kvalifikacij4

mokymuose;

o 6 BP slaugltojos baige slaugytojo licencijai reikalingus mokymus;

o 9 padaliniq vadovai dalyvavo pasaulineje lyderystes konferencijoje siekiant vertybinio vadovo

formavimo;

. vie5qitl pirkimq specialiste kele kvalifikacij4 mokymuose, nagrinejant viesqiq pirkimq klausimus'

{staigos darbuotoj ai dalyvavo mokymuose rengiant investicijq proj ekt4'

Darbuotojq kelusiq kvalifikacij4 skaidius didesnis nei numatyta veiksmq atlikimo rodiklyje, todel

Sios priemones veiksmas ivykdyas kaip ir ankstesniais metais.

II. Programos priemonO - Naujq socialin6s

ministro 2014-07'14 isakymu Nr'Al -377) atitikimq

uztikrinamas asmens socialines globos tikslingumas, paremtas

poreikiq vertinimu: perZiureta ir patvirtina socialiniq poreikiq vertinimo

globos normq apra5o (patvirtinta SADM

iglvendinimo tobulinimas-

iSsamiu ir visaPusi5ku asmens

forma (viena).
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ISGp numatytos priemones, kuriomis bus siekiama socialines globos uZdaviniq igyvendinimo,

detalizuotos paslaugos: ISGP pildoma remiantis vie5osios istaigos Sr. Juozapo globos namq

direktoriaus isakymu patvirtinta ISGP pildymo metodika'

[vairiapusi5kq asmens poreikiq uZtikrinimas, asmens igalinimas: Suorganizuotas susitikimas su

miesto medicinos darbuotojais (gyventojq Seimos gydy'tojais bei specialistais), Panev6Zio kolegijos

destytojais. Gyventojams uZsakytas PaneveZio miesto laikra5tis,,Sekund6" ir Zurnalas ,,Artuma".

Aplinkos ir btrsto pritaikymas: isigytos funkcines lovos, spinteles prie lovq, ivairios

nestandartines spinteles gyventojq kambariuose. Taip pat isigijome (labdara) minkSt4 kamp4

darbuotoj q poilsio kambariui.

Kvalifikuotos specialistq komandos formavimas: darbuotojq kelusiq kvalifikacij4 skaidius

lvykdl.tas - didesnis nei numatyta veiksmq atlikimo rodiklyje, todel Sios priemones veiksmas

ivykdltas kaip ir ankstesniais metais.

[sigijimas visq reikalingq ir teises aktuose nustatytq dokumentq:2017 m. perZitreti socialinese

globos norlnose nurodyi dokumentai, rengiamos naujos administravimo tvarkos'

III. Programos priemono - Bendras globos istaigq aptarnavimas:

l. lstaigos valdymas ir administravimas: Remontuoti/ atnaujinti tiek vidaus, tiek isores istaigos

pastat* irlar jo konstrukcines dalis, neatitinkandias keliamq saugumo, higienos ir technologiniq

reikalavimq bei organizuoti pastato prieZitros paslaugas. Paslaugq, reikalingq istaigos patalpq

eksploatacijos ir prieZiuros aptamavimui, procentas nuo bltinqiq (100).

2. [staigos patalpq eksploatacija ir prieZitua: komunalines paslaugos, liftq prieZiura: UZtikrinti

tinkam4 pastato vidaus ir isores inzineriniq tinklq ir irenginiq funkcionavim4 ir prieZi[r4'

Subalansuojant ribotus isteklius ir kokybisk4 paslaugq teikim4, istaigos uZsibreZtq tikslq ir uZdaviniq

igyvendinimo Procentas (1 00).

3.Trumpalaikioturtoisigijimas:tkines,buitinesprekes'

IV. Programos priemono - Ilgalaikio turto globos namams isigijimas.

Numatyti veiksmai: Ilgalaikio turto isigijimas: medicinos iranga (3) kompiuteris (1),

automobilis (1)

2017 m. igytas Sis ilgalaikis turtas:

1. Zemes sklyPas VaiZganto g.;

2. Pastatas gyvenamas VaiZganto g.;

3. Pastatas ukinis VaiZganto g;

4. Kiemo statinYs - lauko;

5. Antivirusines programos NOD32lic. pratgsimas 15 komp.;
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6. Zeme 0,3093 ha;

7. KomPiuteris.

2017 m. igytas Sis ilgalaikis turtas: i5 projekto -"Integralios pagalbos paslaugq, teikiamq

namuose, pletra ir kokybes gerinimas PaneveZio mieste":

l. Lengvasis automobilis Renault Kangoo;

2. Mobili sulankstoma lova;

3. Mobilus elektrinis keltuvas;

4. KoPiklis laiPtais.

v. Programos priemono - Smulktrs statybos ir remonto darbai, irangos isigijimas

Numatyti veiksmai:

1. Smulk[s remonto darbai: (kasmetinis stogo remontas (1), garaLo tvarkymas (1);

2. Lauko poilsio zonos irengimas ir pritaikymas neigaliesiems (1);

3. Gyventojq kambariq kosmetinis remontas (2);

4. Globos namq pastato prieZilros darbai: antro korpuso antro auk5to kosmetinis remontas

(1), sienq kamptl tvarkymas (2), marmoleumo atnaujinimas, vaskavimas (3);

5. KaPavietes sutvarkYmas (1);

6. Naujq darbo priemoniq isigijimas (efektyvesniam slaugos organizavimui, prieZitrai (1)'

lvykdYti veiksmai:

Atlikti remonto (rangos) darbai:

o {rengta lauko poilsio zona su pritaikymu neigaliesiems vidiniame kiemelyje;

. Atlikti kasmetiniai sienq kampq tvarkymo darbai;

o persveistas, isvaskuotas marmaleumas antro auk5to bendro naudojimo patalpose;

o Suremontuoti automobiliai Ford Galaxy, Skoda Fabia, Ford Transit;

o PerdaZyti 4 kambariai (106, 164,126,ll8);

o004sandelyjenaujaii5klotosgrindys,perdaZytossienos;

o 005 kolidoriuje perdaZytos sienos;

o Atnaujintos lapdaros valgyklos "Betliejus" valgomojo grindys ir sienq dalis;

o {rengta lauko rozete;

o Naujai pertinkuota ir perdaZlta isorine atramine siena;

o Tvarkytos stogo problemines zonos (sandarinimas silikonu)'

Smulkiis remonto darbai:

Suremontuotasplaktuvoantgalis(smulkinimomechanizmas),perprogramuotasdarbolaiko

reZimas ir pasalintos 3 ventiliacijos sistemos klaidos, suremontuota bulviaskute (keisti dirzeliai),
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atliktas telefoniniq tinklq remontas, viryklei pakeisti kaitinimo elementai, suremontuotos neigaliqiq

funkcines lovos valdymo pultelis ir keltuvas, remontuoti liftai ir pakelimo platformos'

Igytas trumpalaikis turtas (inventorius):

Termoizoliacine deZe, puodai su dangdiais (2 vnt.), keptuves (2 vnt.), baterijos 12V, diuZinys nuo

pragulq, stacionarus kompiuteris, Zoliapjovd- trimeris, vejapjove, spintele, padangos- ratlankiai (7 vnt')'

spintele (2 vnt.), kampinis Slifuoklis, mikseris, grgZtuvas smflginis, kedo ant ratukq, spinta, pranesimq

gaviklis (2 vnt.), sPinta,

Igytas trumpalaikis turtas (inventorius) i5 projekto "Integralios pagalbos paslaugq, teikiamq

namuose,pletrairkokybesgerinimasPaneveZiomieste":

DuSo kede, masaZo kddd, masaZo stalas, pakelimo dirZas, perkelimo ditlas, kelimo dirZas'

elektrostimuliatorius, sekreto siurblys, kintamosios sroves diuZiniai (3 vnt')'

Gauta labdara:

Kalmaro (Svedija) Lions klubo: neigaliojo veZimeliai (15 vnt.), vaikStynes (20 vnt')' WC kedes

(5vnt.), ligonines lovos (8 vnt'), mobili vonia'

Gauta Parama:

UAGDPB "Aviva Lietuva"- augalais;

UAB "Dembavos medelynas"- augalais;

PaneveZioApygardosteismas-augalaisirgranitineskalda;

AB "Linas" - kirPiniais'

III .ISTAIGOS VYKDYTI PROJEKTAI

[I.T. SPECIALIOJI PROGRAMA PANEVEZIO LABDAROS VALGYKLA

,,BETLIEJUS*

20ll metais buvo numa[ti Sie projekto veiklos veiksmai:

1. patalpq, atitinkandiq higienos reikalavimus, eksploatacija ir prieZiflra;

2. LeS{ maisto Produktq telkimas;

3. projekto koordinavimas - maitinimo ir maisto produktq paketq isdalinimo

organizavimas;

4. Partneriq itraukimas i projekto vykdym4;

5. Savanoriq paieska ir palaikymas'

paneveZio labdaros valgykloje ,,Betliejus" kasdien apsilanko nuo 40 iki 60 nepasiturindiq'

alkstandiq miesto gyventojq. Jos tikslas - pamaitinti alkstandius miesto gyventojus, vienisus socialiai
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remtinus asmenis. Kai kuriems asmenims sis karstos, garuojandios sriubos dubenelis, riekele duonos

yra vienintelis dienos valgis, nors trumpa, bet Silta, jauki uzuoveja. PaneveZio labdaros valgykla

,,Betliejus" tapo minimalios, bet reik$mingos pagalbos stotel| vargstantiesiems'

Valgyklos darbu rlpinosi ir darbus koordinavo Sr. Juozapo globos namq darbuotojai:

sandelininke bei virejos (atsakingos uZ maisto gaminim4 bei maisto daviniq isdavim4), socialinis

darbuotojas (atsakingas uz klientq registracij4 bei tvarkos ir Svaros palaikymq patalpose, kuriose

dalinamas maistas), programos koordinatore (atsakinga uL. remejq paieskq, programos tqstinumQ,

projektq valgykleles lankytojams koordinavim4 ir vykdymq bei ruosiamo maisto kokybg), vairuotojas

(surenka ir parveLalabdara skirtus maisto produktus)'

projektas sekmingai veike visus 2017 m., nenutr[kstamai tgse veikl4 i5tisus metus tik geradariq ir

remejq deka. Pagrindinius darbus - maisto surinkimq, paruoSim4, lesq telkimq - vykdo VSf Sv'

Juozapo globos namq darbuotojai. Savanoriai itraukiami i ,,Maisto banko" organizuojamas akcijas'

kuriose jie padeda surinkti paaukotus maisto produktus. Ypad buvo kreipiamas demesys i partnerystg'

Galime pasidZiaugti paneveZio Kristaus Karaliaus katedros parapijos isitraukimu iKfldiq organizavim4,

paneveZio Sv. apastalq petro ir povilo parapijos bei Pal. Jurgio Matulaidio lietuviq katalikq misiios

(JAV) bendruomeniq surinktomis ir paaukotomis piniginemis leSomis, kitq privadiq aukotojq iniciatyva

prisidedant prie PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" veiklos tqstinumo (3 pav')
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Dauguma valgyklos lankytojq socialinq atskirti patiriantys asmenys: nakvynds namq

gyventojai, benamiai, darbo neturintys i5 ikalinimo istaigq griZq asmenys' maZas pajamas gaunantys

asmenys bei jq artimieji, pagyvenQ, ligoti, vienisi, nesdkmes uZsienyje patyrq jaunuoliai'

per 20ll metus valgykloje ,,Betliejus" buvo patiekta 10069 porcijos po 500 g' tir5tos sriubos/

sodios koses. 2017m. per mdnesi tai sudare vidutiniskai 839 kartus, kai asmenys gavo konkredi4

pagalb4 maistu . PaneveZio labdaros valgykloje ,,Betliejus" lankytojq sqrasuose 2017m uZregistruoti

175 asmenys, papildomai buvo suformuoti Sventiniai( kalediniai ir velykiniai) maisto paketai'

paneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" tgstinumui uZtikrinti reikalinga nuolatine veikla:

surinkti maisto produktus is LpF Maisto banko ir parvezti i grobos namrr sandeli, nupirkti kitq b[tinq

sriubos gamybai maisto produktq (pvz. mesos kaulq sultiniui, prieskoniq, duonos ir pan.), kiekvien4

dienq isduoti is sandelio produktus sriubos gamybai; virti sriub4, nunesti i labdaros valgykl4 ir j4 dalinti

susirinkusiems; registruoti visus atejusius ! valgykl4' palaikyi tvark4' i5val}ti valgykl4 po pietq' Su

valgyklos lankytoj ais dirba socialinis darbuotoj as, dvasininkas rengia pokalbius'

paneveZio labdaros valgyklos ,,Betriejus" lankyojai aktyviai skatinami lsitraukti i savanorisk4

veikl4, savipagalb4, taip pat kviediami isitraukti ir i kitas V5{ S'' Juozapo globos namuose

organizuojamas uZimtumo veiklas bei socialinius projektus, siekiant reintegruoti juos i bendruomenes,

itraukti i ivairius darbinio uZimtumo, verslumo, meniniq gebejimq lavinimo burelius' sudaryti s4lygas

igltq praktiniq igudZiq ugdymui bei tobulinimui. Jq veikla pagrista socialinio darbuotojo' psichologo'

sielovadininko, savipagarbos grupiq vadovq konsultacijomis, pagarba, sprendZiant iskilusias problemas'

Savipagalbos grupiq, uZimtumo ir darbiniq bei socialiniq igudziq atstatymo veiklos vykdomos islaikant

pagarbQ Zmogaus teisems ir orumui, siekiant uzkirsti keli4 galimiems neigiamiems socialiniams

veiksniams, skatinant pilietiSkum4 ir tautinq tapatybg'

Siuo projektu siekiame ne tik teikti maitinimo paslaug4, bet ir tapti vertybes ugdandia vieta'

kurioje galetq vykti abipusiai prasmingi ir asmens savivertg pakeriantys mainai (savanoriai, skurde ir

socialineje atskirtyje atsid[rg asmenys, bendruomeniq atstovai, PaneveZio miesto gyventojai)' siq

veiklq deka atstatomi socialiniai rysiai ypad svarbos sekmingai reintegracijai' I 5i sudeting4

reintegracijos procesQ isitraukia ir noriai padeda daugybe miesto bendruomeniq' partneriq' kuriems 5i

problema yra svarbi. Dalyvaudami vieSose labdaros akcijose ir mugese ugdome bendruomeniskum4'

skatiname priimtinais bei patraukliais bfidais socialiai paLeidziarrrq, neigaliq Zmoniq itraukti'

Projektu taip pat skatinama nevyriausybiniq organizaclj,4 veikla ir bendradarbiavimas siekiant

bendro tikslo _ maZinti socialiai paLeidL\amq asmenq atskirti. sioje veikroje aktyviai dalyvauja PLF

Maisto bankas, paneveZio vyskupijos caritas bei miesto jaunimo nevyriausybines organizacijos'
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Dalyvaudami viesose labdaros akcijose ir mugese ugdome bendruomeniskum4' skatiname

priimtinais bei patraukliais bfidais socialiai pafueidaiamq, neigaliq Zmoniq itraukti'

III.2. SPECIALIOJI PROGRAMA _ PROJEKTAS "SOCIALINES 
REABILITACIJOS

PASLAUGOS NEIGALIESIBMS BENDRUOMENEJE"'

projekto tikslas - sukurti neigaliqiq socialiniq ir savaranki5ko gyvenimo ig[dZiq ugdymo,

palaikymo ir atktrrimo paslaugq sistem4, organizuojant kasdieninius praktinius mokymus neigaliesiems

ir jq Seimos nariams.

Projekto uidaviniai:

1. Suburti neigaliuosius i uZimtumo, darbinio uZimtumo bflrelius;

2. Suburti neigaliqiq tarpusavio palaikymo grupes;

3. oryanizuoti apmokymus neigaliqiq Seimos nariams/artimiesiems, teikiantiems kasdiening

Pagalbq;

4. paskatinti neigaliuosius i5mokti remonto - apdailos darbq pradmenis, igytas Zinias tobulinti

bei sekmingai panaudoti praktikoje'

5. Ugd}ti neigaliq|q meninius gebejimus (ivairtrs rankdarbiai ir kt.);

6. Organizuoti neigaliuosiqiq savipagalbos grupiq veiklQ (emocijq, nuotaikq valdymas' savgs

paZinimo, bendravimo ypatumq ugdymas)'

projektas buvo vykdomas 12 mdn. t.y. nuo 2017m. sausio 02 d. iki 2017m' gruodZio men' 30 d'

projekto pagrindine tiksline grupe - PaneveZio mieste gyvenantys suaugq asmenys su skirtingu

negalios pobtdziu (dienos centro lankytojai) ir jq artimieji - 15 asmenq' Projekte numatomos teikti

paslaugos fizinE negali4 turintiems asmenims'

ProjektasprisidejoprieneigaliqjqsocialiniqirsavarankiskogyvenimoigudZiqugdymo,

palaikymo, atkurimo, savarankiskumo bei uZimtumo didinimo; itrauke tiesiogiai miesto neigaliuosius

asmenis su fizine negalia'
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Patvirtintq asignavimq panaudojimas

siame skirsnyje pateikiamo: r. Bendra informaciia ap.ie instituciiai skirtq asignavimq, iskaitant ir ES

bfor, piraudoiimq (kiek"buvo skirta,- kiek nebuvo panaudota ir.kodel)'

2. Trumpai aptariaLmas ES rdiq panaudoiimas (prireikus garima pateikti detalesng informaciiq apie

asigntavimq piiautloiimq pogoi programas ar atskiras priemones).

Vie5osios istaigos Sv. Juozapo globos namq 2017m. gautos l65os, jq Saltiniai:

IPLAUKOS 2017 m.

bds Pagal komPensavimo

uZ ilgalaikes ir tru
al komPensavimo

uZ ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 
-

sto savivaldYbds Pagal

ko-p.n,uuimouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis
ono savivaldYbds Pagal

ko-p.,',u,imouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis

@no savivaldYbds Pagal

ko*p.rrurimo uZ ilgalaikes social

Le#@no savivaldybos pagal

ko.np.,,a,imouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis

@jono savivaldYbds Pagal

ko*p",',uuimouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis

10145o, gauto. X,q.nyt Stiq 
'aiono 

savivaldybds pagal

kompe,'sa,imouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis
no savivaldYb0s Pagal

kompensuuimouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis

Leso------t gu.rtot is t<edainiq rajono savivaldybes

pagal tornP"rrruui*o uZ-ifgufui
tdYb6s Pagal

komp"nrari.no,rZ itguluiket totid
ilgautos is rupisr.io raiono savivaldybes pagal

ko-p".ru,rimo uZ ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis

no savivaldYb6s Pagal

kornp.nrurimouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis
ivaldYb0s Pagal

ko*pJrrrurimo uZ ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis

o savivaldYb6s Pagal

kompensavimouZilgalaikessocialinesglobospaslaugassutartis

LeSo. vie5iesiems darbams



Subsidiiu leSos i5 Darbo birZos subsidijavimo programq t0421

LeS". g""t"r tS Paneveiio miesto savivaldybes pagal mokejimo uZ

lankomosios prieZiuros namuose paslaugas sutarti

(08.4.I-ESFA-V4 1 8-04-0026) 2830

tesos gautos twS[ Integruotg sveikatos paslaugq centro pagal

mokejimo uZ lankomosios prieZiuros namuose paslaugas sutarti

(08.4.r-ESFA-V4 1 8-04-0026) 33t14

Lelos gautos iS lankytojq pagal mokejimo uZ lankomosios prieZi[ros

namuose paslaugas sutarti (08.4.I-ESFA-V41 8-04-0026) 1389

@ socialiniq paslaugq centro pagal mokejimo

uZ lankomosios prieZiflros namuose paslaugas sutarti

(08.4.I-ESFA-V4 I 8-04-0028)

Kitos finansavimo iplaukos - Neigaliqiq integracijos projektui

19

4500

@s - NVO projektui ,,PanevdZio labdaros

310

I 873

Kitos finansavimo iplaukos - VIETOS bendruomentq leSos proJeKtul

,,S oc ialiai paaeidLiarrrq asmenq maitinimas P aneveZio labdaro s

valgykloje BETLIEJUS"

Paramos le5os ( GPM 2%)
Paramos leSos ( globos namams ) 

-

a-"-- -so"ls randijos (parama- vidiniam kiemeliui irengti) 
-

1 003

I 300

1400

daros valgyklai,,Betliej us") 3269'96

USD

Paramos te5os (PaneveZio labdaros valgyklai ,,Betliej tls")

3076

3647

darbuot. mityba, patqa'tr"! komercines)' 21931

Kitos le(os - oasal vvkdom. dokument4 215

Kitos leSos - paveldetos

Viso:

45311

852254

2017 m. tstvtox.g ATASKAITA

Ataskaitinis

laikotarpis, Eur.Eil. Nr.

parUo uZmokesdio ir socialinio draudimo

Komunalines Paslaugos ir rY5iai
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lransporto remonto i5laidos

Kvalifikacijos kelimas

@ploatavimoislaidos

Kitq paslaugq i5laidos

Ilgalaikio turto isigijimas

Per 2017 metus istaiga gavo materialiniq vertybiq natflra ttl' 14449'00 Eur' Tame tarpe:

I5 paramos davejq gautos materialines vertybds, skirtos projektui Panevezio labdaros valgykla

,,Betliej us" (Parama nattra)

ffiis ir [kinemis Prekemis

LPF "Maisto bankas"

Frivat[s aukotojai

I5 paramos davejq gautos materialines vertybds, skirtos globos namq gyventojams (parama nat[ra)

ffiis ir fikinemis Prekemis
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UAB,,Dembavos medelYnas"

V5I @q gautos paramos (parama nat[ra) 2017 m. apyvarta:

et*rgrl O.ama natura) pokltis per 2017 metus

Likutis metq

pradZioje,

Eur

PAJAMOS,
Eur

ISrAtoos,
Eur

(sunaudota)

Likutis metq

pabaigoje,

Eur

t363 8112 8775 700
I5 p*u-ot PanevdZio labdaros valgyklat

"Betliejus"

89 6337 629s 131
I5 paramos davejq globos namams

Kita svarbi informacija

siame skirsnyje gati bilti pateikta ir kita informacija - apra|ytos svarbios vykdytos istaigos

funkcijos, lenteliq ar diagramq pavidalu pateiktos finansavimo tendencijos' kiti aktualus duomenys'

{staiga tgsia bendradarbiavimq su kitomis PaneveZio miesto ir respublikinemis istaigomis:

mokymo istaigomis, religinemis bendruomendmis, privadiomis imonemis, kitais socialines globos

namais. 2ol7 m. v5{ sv. Juozapo globos namq atstovai dalyvavo l5-ajame Tarptautiniame Europos

globos istaigq vadfovq (E.D.E.) kongrese Toruneje (Lenkijoje)' Kongreso tema - "Globos namq

vadovas siandien ir rytoj. Spaudimai, nuolaidos, kompromisai ir sprendimai". Kongrese dalyvavo virs

1000 Europos varstybiq grobos istaigq vadovq. Lietuvos delegacijQ atstovavo virs 40 globos istaigq

vadovauj andiq darbuotoj q.

prie vidinio kiemelio irengimo prisidejo olandijos Goes miesto atstovai, su kuriais uzmegzti

bendradarbiavimo rysiai dar 2014 m. lankantis olandijoje. sie uZsienio partneriai suteike param4'

kuriosdekaisigytiaugalai,statybinesmedZiagoskiemeliuiirengti'

2017m. istaigos direktorius lankesi Pranclzijoje bei Ispanijoje asociacijos "Aima" 
kvietimu'

Vizito metu Lietuvos atstovai susipaZino su ivairiq socialiniq paslaugq istaigq veikla'

Taip pat 2017 m.istaigos direktorius konferencijoje Briuselyje (Belgija) pagal PESSIS 3 projekto

kvietim4 ir atstovavo socialiniq istaigq Lietuvoje darbdavius Konferencijos tikslas - vystl'ti sistemini

socialini dialog4, kuris vyko Europos ekonomikos ir socialiniq reikalq komitete'

Tampriai bendradarbiaujant su labdaros paramos fondu Maisto banku' tqsiamas projekto

paneveZio rabdaros valgykla ,,Betriejus., veiklas. Tarkininkaujant savanoriams - PaneveZio miesto

ateitininkams bei skautams, dalyvavome ,,Maisto banko" organizuojamose pavasario ir rudens akcijose
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renkant prekybos centruose maisto produktus paneveZio rabdaros valgyktai ',Betliejus". 
Pasibaigus

akcijoms buvo organizuotos savanoriq palaikymo ir skatinimo popietes, kuriose padekota visiems

savanoriams bei jq vadovas uZ pagarb4, iteiktos padekos, pristatyta akcijos metu surinktq produktq

PaneveZio labdaros valgyklai,,Betliejus" ataskaita'

{vairiais biidais buvo telkiamos papildomos l65os uztikrinandios tiek Panevezio labdaros

valgyklos ,,Betliejaus", tiek globos namq infrastruktflros klrimo darbus: parengti nauji projektai'

paramos pra*ymai istaigoms \r organizacijoms, pasinaudota ziniasklaida bei kitomis informavimo

priemonemis.

Norint pritraukti daugiau le5q buvo

subsidijos idarbinamiems asmenims, darbo

kvalifikuotam darbui (pastato prieZiurai,

panaudotos Vie5qiq darbq programos le5os'

20ll metais buvo atlikti Sie patikrinimai:

Patikrinimo

tikslas

Tikrintojai Tikrintojq

pareigybOs
Data Tikrinanti istaiga

Justas Laurinavidius Vyr. spec
2017-05-18 PMSA CS bukles

patikrinimas

Pakartotinis Kristina Brazevid

Deimante KaruZiene

Juras Taminskas

Kontrolieriai
2017-06-01 Lietuvos ResPublikos

Seimo kontrolieriq

istaig4
Laura RoZiene

Au5ra ZuPkiene

Vyriaus. spec.

Vyriaus. spec.
2011-12-06 PaneveZio visuomenes

sveikatos saugos

kontroles skYrius

Planinis

@ 2ol7 metaisnebuvo'

v.ARTIMIAUSIOLAIKOTARPIOISTAIGOSVEIKLOSPRIORITETINES
KRYPTYS

siame sr<yriuje pateikiama informaciia apie artimiausio laikotarpio (r-3 metq) istaigos

prioritetinius darbus, kurie numatomi ivertinus vykdytas programas ir pasiektus rezultqtus'

prioritetiniai darbai turat, bttti orientuoti i norimus posiekti konlcreiius pokyiius pagrindinase istaigos

veikros srityse ir ! iiryikejusiq problemu sprendimq. Apraiant prioritetus, butina pamin^ti esmines

panaudotos LDB priemonds, tokios kaip darbo rotacija'

igtrdZiai, padejusios istaigai gyvuoti i5tisus metus' MaZiau

aplinkostvarkymui)iki20lTm.birZelio3ldienosbuvo
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vykdytinas priemones (numatomas naujas reformas, sistemos pakeitimus' administracinius

patobulinimus, informacines ar t<t;alifikaciios kolimo priemones) ir ffumpai apraiyti jq esmg'

2017m. vykdyti ir rengiami proiektai

MENES PROJEKTAI

pan."eZio labdaros valgykla,,Betliejus"

s bendruomeneje Projektas

NS TTNI.NSUOJAMI PROJEKTAI:

T,rrrt.g*m.pugutnotpaslaugosasmensnamuose"

os modernizavimas ir

paslaugq pletra ikuriant savaranki5ko gyvenimo namus'o

QUASS kokYbes sistem4"

NNNCTAUI ES PROJEKTAI:

eniniai Seimos namai"

aZinimas itraukiant juos !

savanorystds veiklas"

Visa Vie5osios istaigos Sv' Juozapo globos namq planuojama

teikiamqpaslauggkokybesgerinim4,socialiniqpaslaugqpletrqbei

darbo s4lygr+ k[rim4, konkurencingumQ socialiniq paslaugq rinkoje'

paslaugq kokybei reikalingi materialiniai bei zmogiskieji istekliai, tad ir 2018 metais iSlieka

prioritetinemis veiklos sritimis'

2018 m. vyks EQUASS diegimas istaigoje, siekiant igyti EQUASS Assurance sertifikatQ' viesoji

istaiga viena ii 20 istaigq Lietuvoje pirmqiq igysianti si kokybes atitikmeni ES lesoms. Manau, kad Sis

procesas pades ugdyti viding isaigos kultur4 teikiant paslaugas ir isryskins mtsq istaigos vertybines

nuostatas paslaugq organizavime ir teikime'

vieSoji lstaiga sv. Juozapo globos namai partnerystes sutartimi su vsl Integruotq sveikatos

paslaugq centru sekmingai igyvendina projekt4 ,,Integalios pagalbos paslaugq' teikiamq namuose'

pletra ir kokybes gerinimas PaneveZio mieste". Siame projekte jau teikiamos socialines globos

paslaugos asmens namuose, isigyta iranga, automobilis. Jau sutelkta komanda teikianti Sias paslaugas,

todel tik didinsime klientq gaunandiq Sias paslaugas skaidiq'

{staiga jau igyvendina Projekt4 ,,VSI Sv' Juozapo globos namq

paslaugq pletra ikuriant savaranki5ko gyvenimo namus"' 2018 m'

vykdyti veikla nukreipta i istaigos

aplinkos pritaikYm4, Palankesniq

infrastrukt[ros modernizavimas ir

bus parengti techniniai projektai:

32



rekonstrukcijos ir paprastojo remonto aprasas, bei atliktos Siq projektq ekspertize, gautas statybos

leidimas ir ivykdytas vp rangos darbams pagal paruostus techninius projektus, isigytas istaigai 9 vietq

automobilispritaikyasneigaliemsasmenims.Projekt4planuojamalgyvendintiiki2019m.IV

ketvirdio.

Materialiniai istekliai (materialines bazes kurimas) yra btrtini lengvinant darbuotojq darbo

sqlygas, maZinant profesines rizikos veiksnius, todel investicijq programos ddka 2018 m' 2019 m' bus

pritaikytas vonios kambarys ir irengiamas lubinis keltuvas' Taip pat artimiausiu metu planuojame

sutvarkyti Juozapo globos namq kapiniq teritorij4 ir pastatyti bendr4 paminkl4'

DidZiausias isstkis yra perkelti panevezio labdaros valgykl4 ,,Betliejus" veikl4 i kitq viet4 ir

islaikl,ti galbut papildant si4 veikl4 dienos ar uZimtumo centro veiklomis. 2017 m' neatlygintinai buvo

gautas skrypas su rekonstruojamais pastatais vaiZganto g. rT,paneveZys. planuojama, kad Sioje vietoje

po rekonstrukcijos bus PaneveZio uzimtumo centras ,,Betliejus'0, kuriame teiksime ir maitinimo

paslaug4. Siam tikslui rasomi prasymai, projektai ieskoma leiq Siam projektui igyvendinti'

Tikimes ir per ateinandius metus, efektyviai i5naudoti, nenuolatinio pobfldZio darbams

siundiamus asmenis, darbo rotacijos, darbo igudziq ir kitas LDB si[romas priemones' {trauksime

visuomenei naudingai veiklai, viesiesiems darbams teismo sprendimu siundiamus asmenis i istaigos

gerbfivio kurimo darbus'

Dirbdami su uZsienio parneriais ieskojome galimybiq istaigai papildomai keistis gerqia patirtimi'

metodikomis ir papldyti savo bazg priemonemis (funkcinemis lovomis, slaugos spintelemis, keltuvais

ir t.t.). siuo tikslu atsiliepdami i svRZ Ter valcke orgarizacrjos orandijoje Goes mieste kvietim4

atvykti,planuojamesiqstim[sqistaigosspecialistqgrupgisi4organizaclj4susipaZintisuteikiamomis

paslaugomis ir paslaugq teikimo metodika. ypad del deinstitucionarizuotq pasraugq bei demencija

sergandiq krientq. Taip pat bendradarbiaujame su Itarijos ir vokietijos istaigomis teikiandiomis

' 
socialines ir sveikatos prieZiuros paslaugas'

Zmogi5kieji istekliai islieka viena i5 prioritetiniq sridiq, nes darbas socialines globos istaigoje

pareikalauja nuolatines itampos ir lvairiq socialiniq situacijq operatyvaus sprendimo' Todel' numatome

pakelti darbuotojq darbo uZmokesti, skatinti darbuotojus ir sudaryti sQlygas darbuotojams kelti

kvalifikacij q pagal specializacij4, nuolat stiprinti komandinio darbo igfldzius' Dallvaujame kitose

konferencijose, seminaruose, kursuose. Taip pat planuojame tobulinti istaigos strukttr4 siekiant

ekonominio bei socialinio efektyvumo'

2018m.tgsimepradet4darb4suistaigossavanoriais(Europossavanoriqtamyba,Lietuvos

savanoriq tamyba, kiti savanoriai) kurie tarkina tiek grobos pasraugq teikime tiek ,, Panevezio labdaros

valgyklos ,,Betliejus.., neigaliqjq asmenq integracijos projektuose, socialines globos asmens namuose

paslaugq teikime. Tiek sociariniq pasraugq teikimo praktikos tiek teoriniq sociarinio darbo mokslq

paskatinti savanorius matome kaip neatsiejam4 efektyviq ir kokybiskq socialiniq paslaugq teikimo
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gyvenimo organizavimQ, renginius taip

palaikym4.

Parengeme projektus ir dalyvaujame

Seimos namai" atlikti koordinavimo ir

Direktorius

grandi kuriq privalome igalinti. Zinoma, pagal

proceso pasekmiq maZinimas itraukiant juos i

partnerystg igyvendinti PaneveZio miesto savi

Seimai teikimq.

stengsimes juos itraukti i istaigos kasdienio

jq konkretq palaikym4, organizuosime jq

pagal priemong 54*,,PaneveZio senjory senejimo

veiklas" bei jau esame atrinkti ir pakviesti i

ES projektq,,PanevdZio bendruomeniniai

Patrikas SkruduPis
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