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I. ISTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

VieSoji [staiga Sv. Juozapo globos namai (toliau-Globos namai) yra nebiudZetine [staiga.

Kontaktai: [staigos kodas 148509129. Adresas - Katedros a. 4, PaneveZys LT -35240.

Tel. (45) 433 147, Tel/Faks.: (45) 431261,

El. pa5tas : administracija@juozapogloba.lt, http: wwwjuozapogloba.lt

Dalininkai.

VieSosios [staigos dalininkai finansiniq metq pabaigoje:

1. PanevdZio miesto savivaldybd, Savivaldybes biudZetine istaiga, kodas 288724610. Adresas

Laisves a. 20, 35200 PaneveZys tel. (45) 5012 70; El. paStas: socparama@panevezys.lt.

Dalininko ina5as ir kapitalo dydis - 29,00 Eur.

2. PanevdZio vyskupijos Kurija, kodas 291256520. Adresas - Upytes g.3,35248 PaneveZys.

RaStines tel. (45) 43 51 56. Faks. (45) 50 04 07; El. pa5tas: pkurija@takas.lt. Dalininko

[naSas ir kapitalo dydis - 29,00 Eur.

3. Panevdiio vyskupijos Caritas, kodas 192069978. Adresas - Upytes g.3,35248 PaneveZys.

Ra5tines tel/fax. (8 45) 437371; El. pa5tas: paneveziocaritas@gmail.com. Dalininko inaSas ir

kapitalo dydis - 29,00 Eur.

Globos namU finansiniai metai yra kalendoriniai metai:

finansiniq metq pradZia - sausio 1d., pabaiga - gruodLio 3 I d.

Direktorius Patrikas Skrudupis, Tel.: 8 650 96716

Darbuotojq skaidius 2018 m. sausio 1 d. ir gruodZio 31 dienai:

UZimti etatar

201 8-01 -01

UZimti etatai

2018-12-31

UZimti etatai pagrindineie

darbovietej e* 2018- l2-3 1

Administracija,
specialistai, [kinis

personalas

66,6 87 69

I I enteld. Darbuot oj 4 s kaiiius Jinans iniy metq pradiioj e ir pabaigoj e
*- Institucine socialine globa



2018 m. gruodZio 31 dienqGlobos namuose bendras visq dirbandiq,q skaidius buvo 87:67

i5 jq dirbantys pagrindineje darbovieteje pilnu etatu, 2 pagrindineje darbovieteje dirba ne pilnu

etatu, o 20 darbuotojq dirba Globos namq vykdomuose projektuose (trumpalaikes sutartys).

Bendras Globos namq plotas yra 2884,08 kv. m. Sioje teritorijoje yra dirbtuves, kuriq

plotas 84,19 kv.m, kiemo aik5tele bei aptverimas. Globos namai naudoja ir disponuoja

patalpomis pagal 2009-05-l I su PaneveZio vyskupijos kurija pasira5ytqpanaudos sutart[ (sutartis

galioja iki 2034-05-l 1d).

Vie5oji [staiga Sv. Juozapo globos namai teikia Sias socialines paslaugas: trumpalaike ir

ilgalaike socialine globa neigaliems ir senyvo amZiaus asmenims; socialine globa asmens

namuose (integrali pagalba asmens namuose); maitinimo organizavimas (PaneveZio labdaros

valgykloje ,,Betliejus"); socialiniq [gudZiq ugdymas ir palaikymas (socialines reabilitacijos

paslaugq ne[galiesiems bendruomeneje projektas), kompleksines paslaugos Seimai (PaneveZio

bendruomeniniai Seimos namai).

[staigoje dirbantis personalas uZtikrina nuolatinq kliento glob4 prieZi[r4 ir visapusisk4

aprflpinimq kai klientas del savo blkles negali gyventi savo namuose arba jq neturi.

[staigos veikla yra licencijwta. 2014 m. balandZio 3 d. [staigai yra iSduota licencija teikti

institucinE socialinE glob4 (ilgalaikg, trumpalaikq) senyvo amZiaus asmenims ir licencija teikti

institucing socialinE globq (ilgalaikE, trumpalaikE) suaugusiems asmenims su negalia. 2016 m,

gruodZio 08d. iSduota licencija socialinei globai asmens namuose teikti Qrir.L00000070S). Si

licencija reikalinga projekto ,,Integralios pagalbos paslaugq, teikiamq nilnuose, pletra ir kokybes

gerinimas PaneveZio mieste" veiklai vykdyti. Papildomai teikdama ilgalaikg socialing globq

[staiga igijusi sveikatos prieZi[ros veiklos licencijq Nr. 3284, i5duota 2OO9-11-20, ,,bendr4sias

asmens sveikatos prieZiriros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos".

1.1. fstaigos misija, vizija ir istaigos tikslas

Misija - uZtikrinti kokybiSkas, ekonomi5kai efektyvias vertybi5kai orientuotas socialines

globos paslaugas.

Vizija - sukurti ir igyvendinti efektyvq, vertybiSkai orientuotq ilgalaikes/trumpalaikes,

dienos socialines globos bei prieZitros paslaugas teikiandios [staigos veiklos model[, kuris

palaikytq ir skatintq ZmogiSkajI orum4pletojandiq [staigos kult[r4.

Tikslas - gerinti socialiniq paslaugq gyventojams kokybE ir uZtikrinti istaigos personalui

s4lygas kuo kokybi5kiau teikti socialines ir medicinines paslaugas.



UZdaviniai:

Skatinti senyvo amZiaus asmenll aktyvq dalyvavim4 apibreZiant jq padiq individualius

poreikius ir jiems reikalingas paslaugas;

l. Gerinti globos namq gyventojq gyvenimo kokybE;

2. Siekti efektyvaus komandinio darbo ir kryptingai ugdyi vertybi5kai motyvuot4

profesionalq personal6

3. Tobulinti ilgalaikes globos paslaugas, iSlaikant pusiausvyrq tarp efektyvumo ir

kokybes;

4. Skatinti dalinim4si gerr{a patirtimi (praktika) su kolegomis mDsq Salyje bei uZ jos

ribu;

5. Teikti integralios pagalbos i namus paslaugas PaneveZio mieste.

UZdaviniq igyvendinimo rezultatai vertinami pagal istaigoje teikiamq kompleksiniq

paslaugq, t.y. paslaugq, kuriomis visi5kai arba dalinai nesavaranki5kam asmeniui teikiama

nuolatines specialistq prieZi[ros reikalaujanti pagalba, veiklos plane numatytq veiklos rezultatq

vertinimo kriterijus.

Globos namq veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos socialiniq paslaugq istatymu, Ne[galiqjq socialines integracijos [statymu, Socialiniq

paslaugq katalogu, kitais Lietuvos Respublikos seimo, vyriausybes, socialines apsaugos ir darbo

ministerijos priimtais teises aktais reglamentuojandiais socialiniq paslaugq teikim4 dalininkq

sprendimais, globos namll nuostatais.

[staigos veikla orientuota tenkinti globos namq gyventojq gyvybinius poreikius, sudaryti

Globos namq gyventojams palankias" Zmogaus orllm4 i5saugandias s4lygas, uZtikrinti socialinE

pagalb4, suderintq su asmens nuolaline prieZiura (pagalba). slauga ir sveikatos prieZi[ra,

apr[pinant specialiosios pagalbos priemonemis, padedandiomis kompensuoti prarast4

savarankiSkumq bei gebejimus palaikyti socialinius rySius su Seima ir visuomene, uZtikrinti

ivairiapusiq poreikiq ir geriausio intereso tenkinim4 asmenims, kurie del amZiaus, nelgalumo,

socialiniq problemq i5 dalies ar visiSkai neturi, neigijo arba prarado gebejimus ir galimybes

savarankiSkai rrlpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvavimu visuomenes gyvenime, atsiZvelgiant i

jq individualias savybes bei ypatumus.

1.2. Gyventojq statistiniai duomenys

2018 m. pabaigoje Clobos narrlllose gyveno 87 gyventojai - 50 moterq ir 37 vyrai. Visiems

Siems gyventojams buvo teikiamos ilgalaikes socialines globos paslaugos. Per metus atvyko ir

i5vyko du gyventojai, kuriems buvo teikiamos trumpalaikes socialines globos paslaugos.



Gyventojq skaidius 2018 metq pradZioje (be trumpalaikes

globos)

87

Gyventojq skaidius 2018 metq pabaigoje (bendrai) 87

lS3q vrenrSr (arba artimqjq nelankomi) 6

Visq gyventojq dienq, praleistq globos [staigoje rtiuieirs, p.,
metus

31819

Jauniausia gyventoja - 25 metq (moteris), vyriausia - 101 metq (moteris). Per 2018 metus i VS[

Sv. Juozapo globos namus atvyko 26 gyventojai. Keturi atvyko i5 kitq globos [staigq, 8 iS savo ar

artimqid globejq namq ir 14 i5 ligonines (iskaitant slaugos). I5 Globos namq, pasibaigus

socialines globos paslaugq teikimui, iSvyko 26 gyventojai (mire).

2 lenteld. Gyventojyskaiiius met4pradiioje ir pabaigoje

3 lenteleje pateikiami duomenys apie Globos namq gyventojq migracijq: atvykim4

i5vykimq. Be ilgalaikiq socialiniq paslaugq [staigoje, [staigoje esant laisvq viettl, teikiamos ir
trumpalaikes socialines globos paslaugos.

3 lentele. Ilgalaike globa pagal lyti ir negalios ,nSi met4 pabatgoie.

IS 87 gyventojq, pagal ilgalaikes sutartis gyvenandiq Globos namuose, 55 asmenims

nustatytas dideliq poreikiq lygis, jie turi sunkiq negaliq (pagal LR socialiniq paslaugq [statymq
nustatytas visiSko nesavarankiSkumo lygis arba kuris pagal LR ne[galiqjq socialines integracijos

[statym4 pripaZintas nedarbingu), t.y. yra nustatytas nuolatines slaugos poreikis. Tai sudaro 63

procentus visq V5[ Sv. Juozapo globos namuose gyvenandiq asmenq. Bfitent jiems skiriamas

didZiausias slaugos darbuotojq demesys. Asmenims su sunkia negalia, pagal LR SADM
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numatytus darbuotojq

personalo skaidius nei
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Pagal 1 paveiksleli matome. jog didZi4j4 Globos namq gyventojq dal[ sudaro 85 metq ir

vyresni asmenys.

2018 metais VieSoji istaiga Sv. Juozapo globos namai bendradarbiavo su 12 Lietuvos

savivaldybiq, i5 kuriq yra atvykq gyventojai i Globos [staig4 (2 pav.). I5 kitq savivaldybiq I

PaneveZi gyventojai atvyksta paprastai pageidaujant artimiesiems, kurie gyvena PaneveZyje ir

turi galimybq daZniau juos aplankyti.

I

l:f

funiius, metais
60"6,f
6%

i

2 p av. S av iv al dy b e s s u kur i o mi s b e ndr adar b i auj ame m e t 4 p ab a i goj e



Senatveje del ateroskleroziniq reiSkiniq blogeja psichiniai paZinimo procesai, atmintis,

gebejimas priimti naujq informacijq ir sprgsti i5kylandias problemas. Sergantieji negali

pasirDpinti savimi, negali savaranki5kai atlikti daugelio kasdienio gyvenimo funkcijq. I
gyventojq problemas globos namuose Zitrima kompleksi5kai, apimamos [vairios paslaugq sritys:

aplinkos pritaikymas, aprupinimas technines pagalbos priemondmis, kulturinio gyvenimo

prieinamumas, gyventoj o saugumas.

1.3. Globos namuose teikiamos paslaugos

VSl Sv. Juozapo globos namuose teikiama specialioji socialine paslauga - socialine globa.

Tai visuma paslaugq, kuriomis asmeniui teikiama kompleksine, nuolatines specialistq prieZiflros

reikalaujanti pagalba. Jq tikslas - grqLinti asmens gebejimus pasirupinti savimi ir integruotis i

visuomenq ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinq pagalbq.

Kiekvienais metai siekiame gyventoiams sudaryti kuo jaukesnq namq aplink4: jam

suteikiama galimybe atsiveZti savo asmeniniq baldq ar kitq daiktq, kurie neprieStarauja globos

normoms. Kiekvienas asmuo savo gyvenamajame kambaryje aprupinamas pagrindiniais baldais:

lova, kede, spintele. Prie kiekvieno kambario [rengti tualetai, du5ai, praustuvai. VidutiniSkai

vienam gyventojui tenkantis gyvenamasis plotas - 11 kv. m.2018 metais gyventojai naudojosi

bendromis virtuvelemis. Gyventojai esant norui ir poreikiui gali patys (ar darbuotojrl pagalbq)

pasigaminti Silto maisto, ar i5siskalbti savo asmeninius drabuZius. Sios patalpos leidLia

savaranki5kesniems gyventojams labiau pasirflpinti savimi, i5laikyti didesn[ savo

savarankiSkum4 ir suteikia daugiau pasitike.iimo savimi.

Globos namuose gyventojai maitiriami 4 (5 sergantiems debetu) kaftus dienoje. Meniu

sudaro ir maisto kaloringum4 apskaidiuoia dietiste. Pagal galimybes stengiamasi atsiZvelgti i
gyventojq poreikius ir sudary'tijq pageidaujam4 meniu. Pageidavimai daZniausiai iSsakomijiems

atvykus I globos namus bei globos namq tarybos susirinkimuose. Savaranki5kesni gyventojai

gali pasigaminti savo norimo maisto jiems irengtoje virtuveleje.

Sveikatos prieZiDros paslaugos 2018 m. [staigoje dirbo I vyr. slaugytoja,6 BP slaugytojos,

4,2 krneziterapeutai ir 0,25 etato BP gydl.toja. Esant reikalui, i5kilus ivairiems neaiSkumams ir
kitiems gydytojams priklausandius gyventojus konsultuoja mlsq istaigoje dirbanti gydytoja.

Nakties metu, Svendiq, iSeiginemis dienomis, esant nenumatytiems atvejams kviediame GMp.

2018 m. GMP kviesta 85 kartus. Globos namq girventojai ligonineje gulejo 439 dienas. per 201g

m. 2 gyventojai buvo siundiami konsultuotis i Vilniq. 1 kart4 - [ Kaun4. Per metus gyventojams

atlikta 10 operacijq, i5 jq 2 operacijos atliktos Kaune. Sanatorijose 2 gyventojai gydesi 47 dienas.



Gyventojai [staigos transportu buvo lydimi pas Seimos gydytojus 216 kartq, I klinikas

konsultacijoms - 365 kartus, tyrimq ir bandiniq atlikta -250 kartq.

Slaugos poreikiturindius gyventojus aplanke gydytojai 38 kartus.

[staigoje gyventojai konsultuojami Seimos gydytojq, atliekamos intravenines proced[ros,

statomos infuzines sistemos, atliekama pragulq profilaktika, atliekami reikalingi tyrimai.

Sunkris ligoniai maitinami, vartomi, atliekama aktyvinimo programa., t. y. sodinami,

veLami i sporto salE, atliekama pasyvi ir aktyvi mankSta, individuali ir grupine mank5ta. Siltuoju

metq sezonu pagal aplinkybes visi gyventojai yra veZami i lauk4. Saltuoju metu aktyvesni ir

stipresni gyventojai kasdien dalyvauja grupes mankStose kineziterapijos saleje.

Per 2018m. metus atlikta: aktyvios mankStos - 5514 kartq, pasyvi mankSta -867 kartus,

pasyvus mankStinimas - 869 kartus, i5kelimai I veZimel[ - 2231kart4 pasivaik5diojimai kieme -
785 kartus, organizuotos i5vykos/keliones neigaliesiems - 135 kartus. Veiksmai pragulq

profilaktikai atlikti 2000 kartq.

Globos namai yra didele mokomoji baze PaneveZio Kolegijos studentams.20l8 m. musq

istaigoje praktik4 atliko 33 bendrosios praktikos slaugytojai, I bendrosios slaugos studentas, 9

kineziterapeutai, I dietistas, l2 slaugytojq padejejq, I vireja. 2 studentai vie5ejo [staigoje pagal

Erasmus programq. [staigoje 2 darbuotojai atliko staZuotes (BP slaugyto.ia bei socialine

darbuotoja).

Globos namuose 2018m. buvo atliktas turimas, kuriame siekeme iSsiaiSkinti kaip

gyventojai vertina teikiamas socialines paslaugas.
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Tyrime dalyvavo 62 paslaugq Globos namq gyventojai. Dauguma tyrime dalyvavusiq

apklaustqjrl nurod6, kad labiausiai yra patenkinti teikiamomis religinemis paslaugomis (31

Zmogus). Kiek maZiau (po 30 Zmoniq) [staigoje gyvenandiq asmenq tyrimo metu nurode, kad

labiausiai yra patenkinti pagalbos buityje, asmens higienos prieZiflros bei transporto

organizavimo paslaugomis. Lyginant su 2017 metais atliktos apklausos rezultatais matome, kad

2018 metais paslaugq kokybe pagerejo, nes 2017 metais apklaustieji gerai [vertino pagalbos

buityje paslaug4 o 2018 metais apklaustieji gerai ivertino ir daugiau teikiamq paslaugq.

29 gyventojai tyrimo metu akcentavo, kad yra patenkinti teikiamomis uZimtumo

paslaugomis. Po 28 gyventojus teigiamai ivertino apgyvendinimo ir informavimo bei

konsultavimo teikiamas paslaugas. Lydejimo paslaugoms tiriamieji taip pat skyre nemaaai

demesio ir Sias teikiamas paslaugas [vertino gerai.

2017 metais [staigoje gyvenantys asmenys psichologines paslaugas vertino kaip

prasdiausiai teikiamas paslaugas, tadiau 2018 metais Sias paslaugas gyventojai [vertino kaip

kokybi5kai teikiamas, todel pastebimas teigiamas pokltis paslaugq teikimo s4raSe. Prasdiausiai

respondentai [vertimo maitinimo paslaugas, nes kiekvieno asmens maitinimosi poreikiai ir

pomegiai yra skirtingi. Todel kiekviename Globos namq pastato auk5te yra [rengta virtuvele,

kurioje galima patiems (ar su kittl pagalba) pasigaminti/ pasi5ildyti maisto, i5sivirti arbatos,

kavos.

Tyrimo metu respondentq buvo klausiama kas konkrediai

Savijautq gerinantyrs veiksniai
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II.ISTAIGOS VEIKLAI ITAKOS TUREJUSIU VEIKSNIU APZVALGA

Siame stEriuje trumpai apraiomi svarbiausieji iioriniai ir vidiniai veilaniai, kurie

praljusiais metais tur|jo itakos istaigos veiklai (nauji isipareigojimai, teisinio reglamentavimo

polyiiai, struktilriniai polyiiai). Rekomenduojama trumpai apraiyti, kaip iie iioriniai ir vidiniai

veil<sniai padejo ar trukd€ vykdyti veiklq ir siekti veiklos plane iikeltq tilal4 ar numatyt4

r ezultat4. P ateikiama informac ij o netur d t4 vir iyti 3 pusl api4.

2.1. [staigos veiklai [takos turOjp veiksniai i5or6je

Ypatingai svarbus socialiniq paslaugq teikimas vyresnio amZiaus Zmon0ms, nes Lietuvoje,

kaip ir visoje Europoje, vyksta gyventojtl senejimas, sukeliantis daug socialiniq ir ekonominiq

problemtl. Prognozuojama, kad 2050 m. pradZioje kas tredias Lietuvos gyventojas bus pagyvengs

Zmogus. Todel socialines paslaugos senyvo amZiaus asmeniui teikiamos sudarant sqlygas kuo

ilgiau jam gyventi savo namuose, Seimoje, dalyvauti socialineje, ekonomineje ir kitose veiklose,

savarankiSkai tvarkyi savo buiti. Socialines paslaugos asmeniui su negalia teikiamos uZtikrinant

saugi4 ir sveikq aplinkq Zmogaus orumq atitinkandiq pagalbq suderintq su asmens sveikatos

prieZi[ra, nuolatine slauga ir nuolatine prieZiira (pagalba). Tik tada, kai bendrosios socialines

paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialines prieZifiros asmeniui nepakanka, asmeniui

skiriama socialine globa stacionarioje socialines globos [staigoje.

Per 20 I 8 metus VS[ Sv. Juozapo globos namuose uZregistruo ti 72 praiymai (5 1 mot. ir 2 I

vyr.) del apgyvendinimo.

Gauti pra5ymai [raSyti I ei19 ilgalaikei socialinei globai gauti i5 Siq savivaldybiq:

o PanevdZio miesto savivaldybe - 5l asm.

o PaneveZio rajono savivaldybe - 3 asm.

o Alytaus miesto savivaldybe - I asm.

o AnykSdiq miesto savivaldybe - 1 asm.

o BirZq rajono savivaldybe - I asm.

o Joni5kio rajono savivaldybe - 1 asm.

o Kauno miesto savivaldybe - 2 asm.

o Kupi5kio miesto savivaldybe - 2 asm.

o Kretingos miesto savivaldybe - I asm.

o Pasvalio rajono savivaldybe - 3 asm.

o RadviliSkio miesto savivaldybe - 1 asm.

o RokiSkio miesto savivaldybe savivaldybe - 2 asm.

o Vilniaus miesto savivaldybe - 3 asm.



2018 metais parengtas dokumentas, apibreZiantis Sv. Juozapo globos namq paslaugq

gavejq gyvenimo kokybes koncepcijq kuri apima paslaugq gavejq frzing, socialinE ir dvasinq

gerovQ. Paslaugq gavejq gyvenimo kokybes [sivertinimo duomenys kompleksi5kai vertinami

kaip gyvenimo kokybes gerinimo rodikliai, padedantys iSsiai5kinti tikruosius paslaugq gavejq

tikslus ir poreikius.

Suteikta informacija naudinga socialiniams darbuotojams, medicinos specialistams ir
kitiems globos namq darbuotojams planuojant tolimesn[ darbq su paslaugq gavejais, Sv. Juozapo

globos namuose, numatant gyvenimo selygq gerinimo kryptis, apimandias gyventojq veiklumo

skatinimq ir aplinkos kokybes gerinimq.

2.2. [staigos veiklai [takos turdjg vidiniai veiksniai

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

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

socialiniams projektams, finansuojamiems i5 ES strukttriniq fondq, rengti. To pasekoje,20l8m.

buvo ne tik parengti, bet ir pradeti vykdyti keturi nauji ES finansuojami projektai.

Nedidelis darbo uZmokestis, personalo kaita, struktlros pokydiai prisitaikant prie

socialines globos reikalavimq ir didejantis darbo kr0vis ypad individualios prieZiflros personalui

kelia vidines [tampas, o tai daro [takq teikiamq socialines globos paslaugq teikimui. Todel

Vie5osios [staigos Sv. Juozapo globos namq visuotinio dalininkq susirinkimo, [vykusio 2017m.

gruodZio 07 d. protokolu Nr. 19 d. nuo 2018 m. sausio 1d. patvirtinti nauji Vie5osios istaigos Sv.

Juozapo globos namU ilgalaikes/trumpalaikes socialines globos [kainiai: Asmenims su sunkia

negalia (nuolatine slauga) - 810,00Eur (a5tuoni Simtai deSimt eun+); Senyvo amZiaus asmenims ir
asmenims su negalia (prieZiflra) - 680,00 Eur (Se5i Simtai a5tuoniasde5imt eury).

TEseme tvarkq ir apra5q, uZtikrinandiq istaigos krypting4 funkcionavimq vadovaujantis

globos ir higienos normomis, tobulinama apskaitos politika. 2018m. atnaujintas [staigos

intemetinis puslapis, papildytas informacija apie teikiamas paslaugas, vykdomus projektus, kitas

veiklas. Taip pat atnaujinta socialine paskyra facebook.

2018 m. toliau vykdyti vieSieji pirkimai. Pirkimai atliekami, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vie5qiq pirkimq [statymu, maZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu VieSqjq

pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. lS-97 ,,Ddl maZos vertes

pirkimq tvarkos apraSo patvirtinimo", Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, vieSqjq pirkimq

organizavimo tvarka, patvirtinta VieSosios istaigos Sv. Juozapo globos namq direktoriau s 2017

m. birZelio 29 d. [sakymu Nr. V-134, kitais vie5uosius pirkimus reglamentuojandiais teises

aktais bei pirkimo dokumentais.
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Bendras nupirktq prekiq ir paslaugq skaidius - 579: prekiq pirkimq skaidius - 385,

paslaugq - 192, darbq 2. Bendra istaigoje per 2018 metus sudarytq pirkimq sutardiq suma - 336

659,31Eur. (trys Simtai trisde5imt SeSi tlkstandiai SeSi Simtai penkiasdeSimtdevyni eurai 31 euro

centas).

PaneveZio Kolegijos studentai - socialiniai darbuotojai, slaugytojai, kineziterapeutai,

dietistai, virejai - atliko praktik4 VS[ Sv. globos namuose. Tai ne tik mokomoji praktikos baze

studentams, bet ir didZiule pagalba globos namq bendruomenei.

Siekiant gerinti socialiniq paslaugq kokybp, 2018 m. buvo atlikti Sie svarbiis

veiksmai:

. 2018 m. perrinkta Globos namq taryba, kuri4 sudaro ne tik gyventojai, bet ir iq
artimieji, darbuotojai. Besivadovaujant globos namq tarybos nuostatais, iSrinkta nauja tarybos

pirmininke. 2018 m. [vyko 3 tarybos susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi aktualiausi

gyventojams klausimai. Taip pat susirinkimuose pristatl,ti nauji Globos namq dokumentai,

siekiant Equass kokybes standarto, tokie kaip teisiq chartija, parei5kimr/ skundq nagrinejimo

tvarka, [staigos kokybes koncepcija ir kt. Visi susirinkimai protokoluojami.

o Kiekvienq savaitE vyko administracijos darbuotoiq (visq padaliniq vadovq) bei

socialinio padalinio darbuotojq susirinkimai, kuriq metu buvo aptariami svarbiausi istaigoje

i5kilE klausimai, darbai, planai kitai savaitei, gyventojams teikiamq paslaugq kokybe.

Susirinkimq metu teikiami pasi[lymai ivairiais klausimais. Visi susirinkimai protokoluojami,

iraSomi svarstomi klausimai.

o 2018 m. atnaujintas [staigos intemetinis puslapis: paliktas tas pats puslapio vardas

,juozapogloba.lt", tadiau pakeistas serveris. Nuolat atnaujinama informacija globos namq

internetiniame puslapyje bei facebook paskyroje, kur pateikiama visa naujausia informacija

besidomintiems [staigos veikla, nuveiktais darbais, vykdomais projektais, ataskaitomis bei

planais.

o 2018 metq pabaigoje (prieS Kaledas) iSleistas [staigos laikra5tukas ,,Senjorq balsas"

(Sventinis numeris), kuriame pristatyta visa [staigoje per metus vykdyta veikla. { laikra5dio

kfirybin[ ra5ymq itraukiami darbuotojai ir gyventojai, pristatoma jq klryba.

o Gyventojams buvo uZsakyti vietines bei respublikines reikSmes periodiniai leidiniai.

Jais skatiname gyventojus dometis iSorinio pasaulio [vykiais, diskutuoti jiems aktualiomis

temomis.

o 2018 metais, siekiant gyventoiq

uLmegztr bendradarbiavimo ry5iai su

bendradarbiavimo sutartys: Asociacija

uZimtumo organizavimo bei veiklos pa[vairinimo,

naujais socialiniais partneriais, pasiraSytos 6

PaneveZio Rotaract klubas (2 tEstines sutartys,
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Eit.
Nr.

Savanoryst6s sritis (programa) Savanoriq skaiiius

I Neigaliqj q socialines reabi litacij os proj ekto veiklo s 5

2 PaneveZio labdaros valgykla "Betliejus" l3
1J Projektas ,,54+* 28
4 Pagalba uZimtumo/ socialineje/ kineziterapijos veiklose 19

5 Pagalba medicinos srityje I

6 Projektas,,Atrask save'o 2

7 Europos savanoriq tarnybos proj ektas 2

[traukiandios jaunimq I socialing veiklq), PaneveZio kra5to Zmoniq su negalia s4junga

(projektinei veiklai), PaneveZio saviugdos klubas ,,Auk" (projektinei veiklai), Lietuvos

samariediq Jurbarko kra5to bendrija (ne[galiqiq socialines reabilitacijos projekto veiklai).

o Tuo pat metu tgseme bendradarbiavim4 su PaneveZio miesto bendruomenemis

(organizuojant Sventes), Jaunuoliq dienos centru (aunuoliai dalyvauja gyventojq uZimtumo

veikloje), PaneveZio apskrities Gabrieles Petkevidaites-Bites vieSoji biblioteka (gyventojai

dalyvauja bibliotekoje vykstandiuose renginiuose), PaneveZio aklqjq biblioteka, VS[ paneveZio

darbo rinkos mokymo centru (moksleiviai [staigoje atlieka praktik{, Karaliaus Mindaugo husarq

bataliono kariais (socialine veikla kiekvienq penktadieni)

o Per 2018 metus turejome 70 savanoriq, kurie talkininkavo [staigoje gyventojq uZimtumo

0kineje, veiklose, Neigaliqjq socialines reabilitacijos projekte bei projekte ,,54+.,: 2 is jq
dalyvavo programoje ,,Atrask save" (bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo savanoriq tarnyba);

2 atvyko i5 Turkijos pagal Europos savanoriq tarnybos (EVS) programq.

4 lenteld. Savanori4 skaiiius 20 I B m.

o Pagal Erasmus + programepraktikq atliko 2 BP slaugytojos studentes i5 Turkijos.

o Pagal susitarimq su PaneveZio darbo birLa dll praktiniq [gtidZiq palaikymo, mlsq

[staigoje staZavosi 2 darbuotojai: socialine darbuotoja bei bendrosios praktikos slaugytoja.
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III. ISTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Siame slryriuje pateikiama informacija apie lstaigos veiklos plane numatytq tiksl4

pasiekimq atsiZvelgiant i vertinimo lcriterijus. Po to nuosekliai apraiomos visos vykdytos

programos.

DidZioji dalis vyresnio amZiaus asmenq susiduria su problemomis kasdienineje veikloje

kylandiomis del letiniq ligq ar su sveikata susijusio ne[galumo. Sios negalios riboja asmens

savaranki5kumq atliekant kasdienines veiklas. B[tent nesugebejimas pasirlpinti padiu savimi ir

yradaLna prieZastis, kodel vyresnio amZiaus asmenys ieSko pagalbos i5 aplinkos, persikrausto I

globos istaigas.

Veiklos tikslq iglvendinimas

Siame skirsnyje pateikiama kiekvieno tikslo formuluot| ir informacija apie strateginio

tikslo igyvendinimq efekto kriterijrlformuluotes, planuoti ir pasiekti rodikliai; pagal galimybes

tai pavaizduojama grafifkai. Taip pat pateikiama tiksltl igl,,vendinimo ir rodiklitl kitimo trumpa

analize ar komenlaras.

Strateginis Globos namq tikslas - gerinti socialiniq paslaugq Sv. Juozapo namll

gyventojams kokybE ir uZtikrinti [staigos personalui sqlygas kuo kokybiSkiau teikti socialines ir

medicinines paslaugas.

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

gyventojams, gyventojq artimiesiems, buvo iSdalintos socialines globos normq atitikties

vertinimo anketos. I5 naujo [sivertinome [staigos teikiamq socialiq paslaugq kokybg. I5

apklausos atsakymq matyti, jog globos namai laikosi pagrindiniq principq nustatytq socialines

globos normose ir teikiamos paslaugos atitinka socialines globos normas. I globos namuose

teikiamq paslaugq vertinimq kaip ir kasmet itraukiame studentus, atliekandius praktik4 kurie

apklause kai kuriuos gyventojus. Bendrai teikiamq paslaugq kokybe yra gera, tadiau gyventojai

(artimieji) turejo pastebejimq ir pasiulymq, kokie yra trlkumai ir pastabos, todel dar labiau

pagerinti kokybE bus 2019 metq veiklos plane. Visuotiniai gyventojq bei darbuotojq

susirinkimai, administracijos susirinkiniai. pasitarimai padaliniuose leido nuosekliai apZvelgti

veiklos kryptis, sudaryti naujus veiklos planus.

Vertinant islaigos numatyt4 tikslq igyvendinimq pateikiame atskiras 2018 m. socialint)s

veiklos plane numatytas veiklas, jtqtikslus, uZdavinius bei apraiome pasiektus rezultatus.
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3.1. Gyventojq individualiq poreikiq identifikavimas

TIKSLAS - teikti kokybiSkas ir efektyvias socialines paslaugas, atitinkandias gyventojq

poreikius ir savaranki5kumo lygi.

PRIEMONES:

l. Visapusi5kas gyventojq poreikiq [vertinimas, jq iniciatyvumo sprendZiant problemas

motyvavimas, palaikymas.

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

specialiqjq poreikiq tenkinimq detalizavirnas. vertinimas.

3. Tikslingq veiklq organizavimas, padedantis gyventojq saviraiskos ir savirealizaciios

poreikiri tenkinimui, aktyvaus dalyvavimo globos namq bendruomends gyvenime

skatinimas, globos tarybos aktyvus itraukimas, socialiniq rySiq stiprinimas.

4. Kasdieninio gyvenimo [g[dZiq ugdymas ir palaikymas.

5. Sukurta igalinimo koncepcija pagal EQUASS projekto reikalavimus. Nuo Siol kiekvieno
gyventojo ISGP iSkeliamas [galinimo tikslas.

REZULTATAI:

1. Vertinant gyventojq poreikius dalyvau.ia visi reikalingi specialistai, pats gyventojas, jo
artimieji ar rlpintojai. Gyventojo socialineje byloje fiksuojami [ra5ai, pridedami

reikalingi dokumentai bei uZtikrinama, kad pasikeitus poreikiams, sveikatos b[klei ar

atsiradus kitoms aplinkybems. poreikis bltq vertinamas is naujo.

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

paslaugas, laikomasi informacijos apie asmeni konfidencialumo, uZtikrinamas paslaugq

tgstinumas uZ istaigos ribq.

3. ISGP (o prieduose) pagal pateiktq informacijq palaikomi ir stiprinami gyventojq

socialiniai rySiai, asmeninds higienos, buitiniai igfrdZiai, numatomi visi veiksmai

gyventoj q aktyvumui palaikyti.

4. ISGP perZi0rimas ir tikslinamas ne rediau kaip vien4 kartqper metus, o atsiradus naujoms

aplinkybems, su asmens sveikatos bukle ar naujais asmens poreikiais bei [gudZiais
susijusiomis aplinkybemis, iskart po siq aplinkybiq atsiradimo.

5. Nuo 2018 - jq kiekvieno gyventojo ISGP pagal naujai sukurtE igalinimo koncepcij4

perZiurint planq vertinamas igalinimo tikslq pasiekimas: taip/iS daliesinepasiektas.

Laikomasi principo, kad gyventojas kuo ilgiau iSlaikytq savarankiSkumq ir sqmoningumq.

Tokiu b[du gyventojai ar jq artirnieji itraukiami i sprendimq priemimo procesq.
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6' Globos namai tarpininkauja, kad asmuo atkurtq nutrDkusius rySius su Seimos nariais,

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

organizacijomis, kitomis [staigomis.

7. Socialinis darbuotojas lanko ligonineje gulindius gyventojus. Pagal poreiki

nesavarankiSkiems gyventojams kartq per savaitE nuperkama maisto produktq, gyventojai

aprupinami jiems reikiamais daiktais. Taip pat gyventojai lydimi pas sveikatos prieZiuros

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

medicinos ir reabilitacijos bei kitus specialistus. Globos namq gyventojams uZsakoma

spauda, organizuojamos transporto, palydejimo I kitas [staigas, iSykos ir kitos paslaugos.

8. Siekiant geresnds darbo kokybes vyksta betarpiSkas bendravimas su medicinos personalu.

9' Mir5tandiam asmeniui suteikiama kvalifikuota prieZilra ir dvasine pagalba.

Organizuojamos laidojimo apeigos vieni5iems globos namq gyventojams, priZi[rimos

kapavietes.

Gyventojq itraukimas I asmens poreikiq ir savarankiSkumo vertinimq ir individualaus

socialines globos planq sudarym4 2018 metais:

Globos namq,g^yJgntojL{ itraukimo i tSGp sudarymq
100% 16?r rt+?f.i

(o
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E lvertinti gyventojo poreikiai ir sudarytas ISG[20i8:20i9"m,

r lsGP periior6tas ir tikslinamas. atlikus poreikiq vertinimq pasikeitus asmens
savaranki{kumo lygiui

E Paslaugq gav6jq dalyvaMmas ISGF suclaryme

5 pav. Paslaug4gavdjtldalyvuvimus ;slunuo.junt ir vertinunl paslaug4kolgtbes gerinimq

Atlikus Globos namuose tyrim4 apie gyventojq [sitraukimq planuojant ir vertinant paslaugas.

Tyrimo rezultatai atskleide, kad visiems (100,00%) tyrime dalyvavusiems paslaugq gavejams

buvo ivertinti gyventojq poreikiai ir sudaryti ISGP 2018 * 2019 m.87,64ohtyrime dalyvavusiq

apklaustqiq nurode, jog dalyvavo ISGP sudaryme. Tik nedidele dalis (7,87 %) gyventojq tyrimo

metu nurode, kad ISGP buvo perZilretas ir tikslinamas, atlikus poreikiq vertinimq pasikeitus

asmens savarankiSkumo lygiui.
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3.2. Aplinkos kokybes gerinimas globos namq gyventojams

TIKSLAS - kurti palaikandi4 aplinkq globos namq gyventojams, uZtikrinant jt1 socialin[

ir psichologin[ gerb[v[.

PRIEMONES:

1. Aplinkos ir busto pritaikymas individualiems gyventojq poreikiams: jaukumo,

patogumo, privatumo uZtikrinimas.

2. Aprlpinimas reikiamu, gyventojq poreikiams pritaikytu, inventoriumi. , atitinkandiu

sanitarinius - higieninius reikalavimus, pagal nustatytas norrnas.

3. Aplinkos kokybes gerinimas, susijEs su socialinio psichologinio gerbuvio

uztikrinimu.

REZULTATAI:

L Gyventojai kambaryje gyvena po vien4. du arba tris asmenis, priklausomai nuo asmens

poreikiq. Prie kiekvieno kambario [rengtas duSas bei tualetas. Gyventojai, norintys

susikurti artim4 savo namams aplink4 gali atsiveZti asmeninius baldus bei daiktus, jei tai

nekelia pavojaus jq ir aplinkiniq sveikatai. Esant poreikiui gyventojai aprlpinami

funkcinemis lovomis, tualeto kedemis, neigaliojo veZimeliais ir kt. reikiama iranga.

UZtikrinamas viename kambaryje gyvenandiq globotiniq suderinamumas, privatumas.

2. [staigoje gyventojams yra skirtos virtuveles patalpos. Jose gyventojams sudarytos sqlygos

bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, iSgerti Siltos kavos, arbatos. I5 dalies savaranki5ki

asmenys patys ar su darbuotojq/artimqjq pagalba virtuvelese gali gamintis maist4 arba ji
pasiSildl'ti mikrobangq krosneleje. Maistui laikyti yra skirti bendri Saldytuvai, kuriuos

priZilri ir tvarko personalas. Kai kurie gyventojai asmeninius Saldytuvus turi savo

kambariuose

3. [staigoje [rengtos gyventojams skirtos skalbyklos patalpos, kuriose gyventojai,

priklausomai nuo jq savaranki5kumo lygio, gali patys ar su priZifirindio personalo

pagalba iSsiskalbti savo asmeninius drabuZius.

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

laisvalaikio bei uZimtumo organizavimui. Ypatingas demesys skiriamas

bendradarbiavimui tarp [staigos personalo bei gyventojq artimqjq:

5. Gyventojai turi galimybq atsiveZti savo televizoriq ir Zilreti ji savo kambariuose arba

naudotis 3 bendrais televizoriais.

6. Globos namuose yra net kelios bibliotekeles. kr-rriose gyventojai gali susirasti sau

patinkandios ivairios literaturos ir pajausti skaityrno malonum4.
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Gyventojai su savo artimaisiais turi galimybE privadiai pabendrauti, Svgsti gimtadienius

ir kitas jiems svarbias Sventes bendruomenes kambaryje arba saleje.

[staigoje yra sporto sald, sportinis inventorius, todel gyventojai gali gyventi fizi5kai

aktyvq gyvenim4, kuris yra visuotinai pripaZintas budas sprEsti daugeli sveikatos

problemq. Kasdiene mankSta vyresnio amZiaus Zmonems padeda i5vengti vaistq ir

apsilankymq pas medikus. Taip pat pailgina gyvenimo trukmE ir gyvenimq padaro

kokybiSkesni.

Globos namq pastate [rengta koplytele. Kiekvienq penktadien[ joje laikomos Sv. Mi5ios.

Kitas religijas i5paZistantys gyventojai aplankomi jq dvasininkq namuose arba nuveZami

i tos religijos maldos namus.

3.3. Efekfyvus komandinis darbas

TIKSLAS siekti efektyvaus komandinio darbo ir kryptingai ugdyti vertybiSkai

motyvuot4 profesionalq personal4.

PRIEMONES:

o UZtikrinti bei laiku organizuoti tinkamas socialines bei sveikatos prieZifiros

paslaugas, atsiZvelgiant I kiekvieno gyventojo individualq poreik[;

o Siekti, kad [staigos darbuotojai nuolat tikslingai keltq kvalifikaciiq pagal

numatytq kvalifikacijos kelimo planq dalyvaujant seminaruose, mokymuose, stiprinant

reikalingas darbe kompetencij as;

o Telkti darbuotojus bendram komandiniam darbui, organizuojant padaliniq

susirinkimus;

o Palaikyti ir pletoti tarpinstitucini bendradarbiavimq.

REZULTATAI:

o Atvykus naujam gyventojui yra priskiriamas socialinis darbuotojas, atsakingas

uZ gyventojo socialines globos organizavimq. I'aip pat jam priskiriamas atsakingas BP

slaugytojas, kuris seka sveikatos buklE. Bet kokie gyventojq sveikatos pasikeitimai

registruojami, analizuojamos prieZastys, priimami sprendimai jq prevencijai.

o Darbuotojai nuolat kvalifikacij4 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. 2018 metais mokymuose dalyvavo 63 darbuotojai.

o lstaigoje du kartus per metus organizuojami visuotiniai darbuotojq susirinkimai,

kuriq metu pristatomos ataskaitos, strateginiai planai, nauji projektai ir kiti svarbls

7.

8.

9.
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klausimai. Kiekvien4 savaitE organizuojami administracijos (padaliniq vadovq)

susirinkimas. Kiekvienas padalinys organizuoja atskirus susirinkimus su savo

tiesioginiais vadovais, kuriuose sprendZiami kasdieniai rfipimi klausimai. Visi

susirinkimai protokoluojami, dokumentuojami.

o Kiekvien4 ryt4 pradedant darbo dienq vyksta kasdieniai .,penkiq minudiq"

susitikimai, kurie skirti informacijos perdavimui keidiantis darbo pamainai;

o Palaikyti tarp instituciiq/organizaciiq gerus bendradarbiavimo rySius skatina

darbuotojq poreikis igyti naujos patirties. pasidalinti problemq (sunkumq) sprendimo

b[dais, gerqja patirtimi kolegq tarpe. Tai darbuotojus palaiko ir motyvuoja tolesnei

veiklai. 2018 m. 9 [staigos darbuotojai dalyvavo Pasaulineje lyderystes konferencijoje

Klaipedoje ir net 60 darbuotojq dalyvavo ,,Veiksmingos organizacinds kulturos

formavimo" mokymuose.

Atlikto Globos namq tyrimo rezultatai parodo. kiek efektyviai darbuotojai dalyvavo

kvalifi kaciniuose renginiuose20 1 8 m.

Mokymq pritaikymas praktikoje 2018 m.

45,35%

54,65%

m Mokymai skirti organizacijos tobulinimui

r Mokymai skirti asmens tobuldjimui, dirbant su klientais

6 pav. Molqtmq pritail<ymas praktikoj e.

Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleide, kad i5 [staigoje dirbandiq 86 darbuotojq

mokymuose dalyvavo 63 ir tai sudare 73,26oh visq darbuotojq (4 pav.). Daugiau nei

ketvirtadalis (26,740/o) [staigoje visq dirbandiq darbuotojq mokymuose 2018 metais

nedalyvavo, nes Sie darbuotojai dirba pagal trumpalaikes darbo sutartis skirtinguose Globos

namq projektuose. Daugiau nei puse (54,65%) [staigoje dirbandiq darbuotojq nurode, kad

dalyvavo mokymuose, skirtuose asmens tobulejimui dirbant su klientais.45,35oh darbuotojq

akcentavo, jog dalyvavo mokymuose, skirtuose organizaciios veiklos tobulinimui.
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3.4. Ilgalaik6s globos paslaugq tobulinimas

TIKSLAS - tobulinti ilgalaikes globos paslaugas, iSlaikant pusiausvyre tarp efektyvumo ir

kokybes.

PRIEMONES:

. Savanoriq pritraukimas;

o Naujq socialiniq partneriq pritraukimas;

o Savanoriq ir socialiniq partneriq itraukimas I globos namq bendruomenin[ gyvenimq.

REZULTATAI:

Savanorystes VieSojoje istaigoje Sv. Juozapo globos namuose tikslas - tai [staigai ir

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

socialiniq paslaugq kokybes gerinimo ir uZtikrinimo bei [vairiapusiSkai ugdo savanorysteje

dalyvaujantl asmen[.

VieSoji [staiga Sv. Juozapo globos namai pagal pasira5ytq jaunimo garantijq iniciatyvos

projekto,,Atrask save" savanorystds veiklos triSales sutartis priima savanorius.20lS m. pagal Siq

programq dalyvavo 2 j aunuoliai.

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

nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas - suteiktijaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones,

atsiZvelgiant i tai, koki pasillym4 jaunas Zmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti

praktikq.

2018 m. mDsq globos namuose savanoriavo 70 asmenq skirtingose veiklose. Jaunimas

daZniau rinkosi uZimtumo bei bendravimo su gyventojais veiklas bei labdaros akcijose, gydytojai

specialistai - konsultavo gyventojus bei darbuoto.ius medicinos (slaugos) klausimais. Dalis

savanoriq dalyvavo PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" bei Neigaliqiq socialines

reabilitacijos projekto veiklose. DidZiausia savanoriq dalis (net 29 asmenys) dalyvavo ES

fi nansuoj amo proj ekto,,54+" veikloj e.

Atskira savanoriq grupd, ypad jaunimo organizacijos, rinkosi tikslingai veiklai - dalyvauti

LPF maisto banko organizuojamose produktq rinkimo akcijose, kuriq metu rinko produktus

labdaros valgyklai,,Betliej us".

Priemones Rezultatas

Sv. Juozapo globos namuose 2018 metais savanoriavusiq asmenq

skaidius

70

201 8m. pasira5yta naujq bendradarbiavimo sutardiq 6

2018 metais programq vykdymas su naujais soc. partneriais 6

5 lenteld. Ilgalaikes globos paslaugq tobulinimo rodikli4 ivertinimas
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3.5. Dalijimasis patirtimi

TIKSLAS * skatinti dalinim4si ger4ja patirtimi (praktika) su kolegomis mflsq Salyje bei uZ

jos ribq.

PRIEMONES:

o Instituciniq ry5iq palaikymas su kitomis globos istaigomis;

o Bendradarbiavimas su socialiniai parlneriais i5 uZsienio;

. Dalyvavimas seminaruose, mokymuose.

REZULTATAI

2018 metais 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 PaneveZio aklqjq bibliotek4 PaneveZio vie5qj4 Petkevidaites

Bites bibliotek4 lankomes parodose, kino centre ,,Garsas", Miltinio dramos teatre.

Globos namq darbuotojai lankesi Plink5iq (MaZeikiq raj.), Ylakiq, Skuodo bei Vilniaus

globos namuose,,Senevitao'.

VSI Sv. Juozapo globos namai aktyviai dalyvavo bendradarbiaujant su socialiniais

partneriais, kuriq deka: gauta parama augalais (Aviva Lietuva);

gauta labdara: konvejerinis skrudintuvas, puodas auk5tas su dangdiu, mdsmald bei kiti

smulkts virtuves prietaisai (LJAB .,Baltic master).

Globos namq tyrimo metu buvo matuojama socialiniq paftneriq teikiarna nauda.

80
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7 pav. Partneriy teikiama nauda

Organizacijos partnerysdiq teikiamos naudos rezultatai atskleide, kad dauguma tyrime

dalyvavusiq globos namq gyventojtl yra patenkinti partneriq teikiamomis paslaugomis. Beveik

penktadalis apklaustqjq vidutini5kai ivertino partneriq teikiamas paslaugas. Ir tik labai nedidele

dalis paslaugq gavejq nurode, jog yra nepatenkinti partneriq teikiamomis paslaugomis.
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f staigos vykdytos programos, projektai

Siame skirsnyje apraioma kiekviena vykdyta programa, kiekvienas projektas. Prireikus

galima sugrupuoti kelias programas, projektus su vienodais tikslais. Apraiyme pateikiama ii
informacija: l. Nurodomi programos tikslai ir apraiomos pagrindines ivykdytos reformos,

esmin€s priemonds qr kiti svarbils atlikti darbai. 2.Pasiekti rezultatai, ivertinti atsiivelgiant i

veiklos plane numutytus rezultatu^\ (pagal galimybes tui pavaizduojama grafiikai). 3. Nurodomos

svarbios neivykdytos priemon€s (projektai) ir ja neivykdymo prieiastys (netinkamas planavimas,

nepakankamas finansavimas. uisitqsqs derinimas, nepakankami administraciniai gebejimai).

VS{ Sv. Juozapo globos nam4 programos apraiomos pagal 2018 m. strategin! veiklos

(veiksm4) planq nurodant priemones, veiksmus ir alsiivelgiant ivertinimo kriteri.ius.

Pagrindin6 [staigos programa VieSosios istaigos Sn. Juozapo globos namU

iSlaikymas

Tikslas - Gerinti socialiniq paslaugq gyventojams kokybE, pletr4 ir gyvenimo sqlygas. Sis

tikslas pasiektas 100 procentq. Rezultat4 vertiname pagal 2018 m. veiksmq plane numatytq

rezultato kriterijq: Socialines paslaugas gaunandiq asmenq dalis nuo besikreipiandiqiq (gavusiq

savivaldybes siuntim4 esant laisvoms vietoms [staigoje) del paslaugq, procentais.

Programos uZdavinys - tenkinti asmenq individualius poreikius, uZtikrinant teikiamrl

socialiniq paslaugq kokybE.

Vertinant rezultatus pagal numatytus produkto kriterijus (gyventojq/ darbuotojq

susirinkimq protokolai, gyvento.iq/ darbuotojq apklausos renitatai, individualfls socialines

globos planai) rodo, jog numaty.ti rezultatat pasiekti. Ateinandiais metais pagal galimybes

rengsime daugiau susirinkimq padaliniuose, daugiau skirsime demesio komandos formavimui

bei skatinimui, palaikymui, motyvavimui. Individualus socialines globos planai sudaryti

gyventojui per menesi nuo atvykimo (pasibaigus adaptacijos laikotarpiui). (100 proc.).

I Programos priemond - Socialiniq ir sveikatos prieZi0ros paslaugq organizavimas ir

teikimas.

Veiksmq atlikimo rodikliai (vertinimas):

Veiksmai:

L KokybiSkas socialiniu bei svcikatos prieZi[iros paslaugu organizavimas. atliepiantis

individualius gyventoj o poreikius :

lndividualius 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).

1.1. Kokybi5kq socialiniq paslaugq uZtikrinimas, darbuotojq komandq paskirstymas
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padaliniuose - pasiekta 100 proc.

Siekiant gerinti teikiamq paslaugq kokybE darbui su gyventojais perZiflretas ir perskirstytas

darbo kr0vis socialinio padalinio darbuotojams - organizuotas darbas komandose kiekviename

pastato auk5te (skyriais). Taip suskirstytos atsakomybes kiekvienam individualios prieZiflros bei

socialiniam darbuotojui (apie 30 gyventojq viename skyriuje).

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

Pirmame skyriuje gyvena daugiausia asmenq su sunkia negalia, kur reikalinga individuali
pagalba. Todel organizuojant maitinimo, aktyvinimo paslaugas Siame skyriuje dirba daugiau

darbuotoj q (BP slaugytoj r5 kineziterapeutq).

1.2. Kokybi5kq sveikatos prieZi[ros paslaugq uZtikrinimas, naujq priemoniq [sigijimas;
Asmeniui organizuotq/ teiktq sveikatos prieZi0ros paslaugq, aprfrpintq globos namq gyventojq

technines pagalbos priemonemis procentas nuo besikreipiandiq dalis - l00proc.

Visos parengtos ir vykdomos programos yra aptariamos padaliniuose, rezultatai skelbiami

bendruose susirinkimuose. Tuo padiu [traukiamos ir naujos programos pagal gyventojq

poreikius. Tai sporto programa: mankStos, masaiai, individuali pasyvi mank5ta, vitaminizavimo

programa, aktyvinimo, skysdiq naudojimo skatinimas. Tuo padiu skatinama dalyvauti [vairiuose
uZsiemimuose, Sventese, kuriq metu gyventojai primirSta savo sveikatos problemas, darosi

ramesni, maziau linksta I depresij4 kas daznai [takoja ger4 savijaut4.

1.3. Metinio socialines veiklos plano igyvendinimas - [gyvendinto metinio veiklos

plano dalis nuo parengto, maZdaug 80 procentq.

Visa [staigos veikla vykdyta atsiZvelgiant i patvirtintq metin[ [staigos plan4 renginiq

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

numatytos veiklos [vykdytos ar pakeistos kitomis (pasikeitus galimybei jas igyvendinti). per

metus [vykdyta ir kitq veiklq, projektu kurie nebuvo numatyti socialines veiklos plane.

1.4. Sielovadines veiklos istaigoje pletojimas: pastoracines programos [staigoje
parengimas ir igyvendinimas;

[staigoje sielovadininkas dirba 0,25 etatu (numatyta - 0,5 etato). Sielovadininkas del

sveikatos bflkles pakeite [staigos buvus[ kapelionQ- kun. J. Antanavidiq. Sielovadininkas tenkina

gyventojq dvasinius poreikius. Sielovadininkas [staigoje dirba du kartus per savaitE ir, jei
reikalinga, daZniau: trediadieniais jis lanko gyventojus kambariuose, kalbasi, kartu sprendZia

bendrus [staigos klausimus; penktadieniais aukojamos 5v. MiSios [staigos koplydioje, suteikiami

sakramentai. Sielovadininkas pagal galimybes dalyvauja bendruomenes renginiuose, iSvykose,

5vent6se, organizuoja rekolekcijas gyventojams, susikaupimo/ diskusijry' maldos popietes

darbuotojams. Sielovados darbq papildo pastoracine taryba, kuri rengia ir igyvendina [staigoje
sielovadines veiklos programe.
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2.Bendruomenes k[rimas" komandinio darbo stiprinimas;

[staigos darbuotojq susirinkimq dalis procentais nuo numatytq - 80.

Darbuotojq palaikymui skirtq renginiq skaidius -2.

[staigoje susirinkimai vyksta periodiSkai: visuotinis gyventojq bei visuotinis

darbuotojq susirinkimai vyksta kartq metuose po eilinio dalininkq susirinkimo patvirtinus

praejusiq metq veiklos ataskaitq bei strategini veiklos plan4.

Kas menesi (arba pagal poreikf vyksta susirinkimai padaliniuose, kurie suteikia

galimybE visiems darbuotojams laisviau ir atviriau kelti problemas, aptarti smulkius darbo

reikalus, artimiau paLinti vieniems kitus. Socialiniai darbuotojai, po darbuotojq atsakomybiq

persiskirstymo skyriais, susirinkimus veda kiekvien4 dien4 savo skyriuose.

Socialiniq darbo veiklos organizavimui kiekvienq antradieni vyksta socialinio darbo

padalinio susirinkimas - kurio tikslas aptarti kasdienq socialinE veiklq [vykius, problemas

skyriuose, iSkelti klausimus, pasidalinti gerqja patirtimi.

Administracijos susirinkimai vyksta kiekvien4 savaitE, kurie ,,nuSviedia" bendrq

istaigos situacijE padeda orientuotis planuojant savaitds darbus.

Kiekvienq rytq pradedant darbo dien4 vyksta kasdieniai "penkiq minudiq" susitikimai,

skirti informacijos perdavimui keidiantis darbo pamainai.

Pagal 2018 metq numatyt4 veiklos plan4 buvo [vykdyti 100 proc. darbuotojq skatinimui

(palaikymui) numatytq renginiq, t.y.2 edukaciniai - kultUriniai renginiai, kuriq tikslas

bendruomenes k[rimas. Sie i5vaZiuojamojo pobldZio renginiai buvo organizuoti birZelio bei

gruodZio mdn. Juose dalyvavo 45 Globos namq darbuotojai.

3. Nauju socialiniri partneriq pritraukimas

Praejusiq metq strateginiame plane buvo numatyta pasira5yti naujq bendradarbiavimo

sutardiq su socialiniais partneriais (planuota - 2 sut.).2018 m. pasiraSytos net Se5ios naujos

bendradarbiavimo sutartys: Asociacija PaneveZio Rotaract klubas (2 tqstines sutartys,

[traukiandios jaunimq I socialinE veiklq). PaneveZio kraSto Zmoniq su negalia sqjunga

(projektinei veiklai), PaneveZio saviugdos klubas ,,Auk" (projektinei veiklai), Lietuvos

samariediq Jurbarko kra5to bendrija (neigaliqjq socialines reabilitacijos projekto veiklai).

Tqsiame bendradarbiavim4 saitai su Karaliaus Mindaugo husarq bataliono kariais, kurie

kiekvienq penktadienI talkininkauja globos namuose bei PaneveZio labdaros valgykloje

,.Betliejus".

4. Savanoriu pritraukimas bei palaikymas:

Naujrl savanoriq skaidius bei suorganizuotq susitikimq (savanoriq pritraukimui bei

palaikymui) savanoriams skaidius (planuota - l0).2018 m. V5[ Sv. Juozapo globos namai

uZregistravo 70 savanoriq, kurie talkininkavo [staigoje gyventojq uZimtumo veiklose, [rengiant
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vidin[ kiemel[, Ne[galiqjq socialines reabilitacijos projekte. Kai kurie pasira5e savanori5ko darbo

sutarlis. Tai moksleiviai, studentai. ,,Betliejaus" valgykleles lankytojai. kurie prisidejo prie

globos namq veiklos. [staigoje taip pat yra patvirtintas savanoriq priemimo ir jq veiklos

koordinavimo [staigoje tvarkos apraS4.

Savanorystes Vie5ojoje istaigoje Sv. Juozapo globos namuose tikslas - tai istaigai ir

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

socialiniq paslaugq kokybes gerinimo ir uZtikrinimo bei [vairiapusiSkai ugdo savanorysteje

dalyvaujanti asmeni.

[staiga dalyvauja projekte ,,Jaunimo savanori5ka tarnyba", kuris sudaro s4lygas jauniems

Zmondms dalyvauti savanori5koje veikloje iki 6 menesiq ir igyti asmeniniq, socialiniq, profesiniq

kompetencijq bei darbo patirties. 2018 m. lstaigoje Sioje programoje ,,Atrask save" dalyvavo 2

jauni asmenys. Dar 3 savanoriai atliko savanorisk4 veikl4 medicinos srityje. 5 savanoriq sutartys

pasira5yos 2018m. vykdant,,Socialines reabilitacijos paslaugq neigaliesiems bendruomendje".

VieSoji [staiga Sv. Juozapo globos namai yra akredituota jaLurimE iS Europos priimanti organizacija

pagal E,uropos savanoriq tarnybos programQ. 2 iS jq dalyvavo programoje ,,Atrask save"

(bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo savanoriq tarnyba); 2 atvyko i5 Turkijos pagal Europos

savanoriq tarnybos (EVS) programq. Pagal Erasmus + program4 praktikq atliko 2 BP slaugytojos

studentds i5 Turkijos.

Savanoriai talkininkauja [staigoje gyventojtl uZimtumo [kineje, veiklose, Ne[galiqiq

socialines reabilitacijos projekte bei projekte,,54+".

Pagal susitarim4 su PaneveZio darbo birZa net 2 asmenys atliko staZuotq musq lstaigoje:

BP slaugytoja ir socialine darbuotoja.

5. Darbuotojq kvalifikacijos kelimas.

Vertinant darbuotojq kvalifikaci.ios kelim4 lyginame numatytq skaidiq (30) darbuotojq,

kurie planavo dalyvauti [vairiuose tobulinimosi mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.

ES finansuojamo projekto deka siekiant teikiamq paslaugq kokybes gerinimo ir [staigos

vidines kulturos formavimo, kvalifikacij4 kele net 63 Globos namq darbuotojq. Tai yra:

I 0 administracijos darbuotojq;

2 1 socialinio padalinio darbuotojas;

23 medicinos padalinio darbuotojai;

7 [kio dalies darbuotojai;

2 darbuotojai, dirbantys projekte,,PaneveZio bendruomeniniai Seimos namai".

I3 5ir1 mokymuose dalyvavusiq darbuotojq:

9 dalyvavo pasaulineje lyderystes konferencijoje (Klaipedoje) siekiant vertybiSko

vadovavimo (Ziniq bei ig[dZiq) formavimo;
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5 BP slaugytojos baige slaugytojo licencijai reikalingus mokymus;

I vie5qjq pirkimq specialiste kele kvaliflkacijq vie5qjq pirkimq organizavime.

60 [staigos darbuotojq dalyvavo mokymuose ,,Veiksmingos organizacines kultUros

formavimas", vykdant projekt4,,54+" .

2 darbuotojai dalyvavo savanorius priimandiq organizacijq kuratoriq susitikimuose.

7 darbuotojq baige pirmos pagalbos mokymus.

22 darbtotojq i5klause higienos [g[dZiq mokymus.

2018m. darbuotojq kelusiq kvalifikacijq skaidius didesnis nei numatl'ta veiksmq atlikimo

rodiklyje, todel Sios priemones veiksmas [vykdytas pilnai.

II. Programos priemond - Naujq socialinds globos normU apra5o (patvirtinta SADM

ministro 2014-07-14 isakymu Nr.Al-377) atitikimq igyvendinimo tobulinimas.

UZtikrinamas asmens socialines globos tikslingumas, paremtas i5samiu ir visapusi5ku

asmens poreikiq vertinimu: perZiflreta ir patvirtina socialiniq poreiki4 vertinimo forma (viena).

ISGP numatytos priemonds, kuriomis bus siekiama socialines globos uZdaviniq

igyvendinimo, detalizuotos paslaugos: ISGP pildoma remiantis vieSosios istaigos Sv. Juozapo

globos namq direktoriaus isakymu patvirtinta ISGP pildymo metodika.

[vairiapusiSkq asmens poreikiq uZtikrinimas, asmens igalinimas: Suorganizuotas

susitikimas su medicinos darbuotojais (gyventojq Seimos gydyojais bei specialistais),

socialiniais partneriais, savanoriais, [staigos geradariais. Gyventojams uZsakytas PaneveZio

miesto laikraStis ,,Sekundd" ir Zurnalas ,,Artuma".

Aplinkos ir blsto pritaikymas: [sigytos funkcines lovos, spinteles prie lovq, [vairios

nestandartines spinteles gyventojq kambariuose.

Kvalifikuotos specialistq komandos formavimas: darbuotojq kelusiq kvalifikacij4 skaidius

[vykdytas - didesnis nei numatyta veiksmul atlikimo rodiklyje, todel Sios priemones veiksmas

[vykdytas kaip ir ankstesniais metais.

[sigijimas visq reikalingq ir teises aktuose nustatytq dokumentq: 2018 m. perZilreti

socialinese globos normose nurodyi dokumentai, dokumentai susijg su duomenq apsauga,

rengiamos naujos administravimo tvarkos.

III. Programos priemond - Bendras globos [staigq aptarnavimas:

l. [staigos valdymas ir administravimas: Remontuoti/ atnaujinti tiek vidaus, tiek iSores

istaigos pastatq ir jo konstrukcines dalis, (pagal 2018.04.23,,Statinio apZifiros akt4')

neatitinkandias keliamll saugumo. higienos ir technologiniq reikalavimq bei organizuoti pastato

prieZi[ros paslaugas. Paslaugq, reikalingq Istaigos patalpq eksploatacijos ir prieZiflros
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aptarnavimui, procentas nuo bfltinqjq (100).

2. lstaigos patalpq eksploatacija ir prieZi[ra: komunalines paslaugos, liftq prieZilra:

UZtikrinti tinkamq pastato vidaus ir i5ores inZineriniq tinklq ir [renginiq funkcionavim4 ir
prieZi0rq. Subalansuojant ribotus i5teklius ir kokybi5k4 paslaugq teikim4 [staigos uZsibreZtq

tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo procentas (100).

3. Trumpalaikio turto [sigijimas: [sigytos visos b[tinos Globos namq veiklai [kines,

buitines prekes.

2018 m. igytas Sis lkinis inventorius: priemoni ,,54+ ": spausdintuvas - 2 vnt;
201 8 m. igytas ilgalaikis turtas - projektas ,, Bendruomeniniai ieimos namai";

l. projektorius- I vnt.,

2. spausdintuvas- 1vnt.,

3. Telefono aparatas - I vnt,

4. Konsolinis stalas - lvnt.

5. Fotelis- 2 vnt,

6. Kede -2 vnt,

7. Lentyna- I vnt.,

8. Stalas -lvnt.,

9. Kavos aparatas -l vnt..

IV. Programos priemonE - Ilgalaikio turto globos namams lsigijimas,
2018 m. igytas Sis ilgalaikis rurtas:

. atomobilis Renault Master (Infrastrukturos projektas);

. ne5iojamas kompiuteris- 3 vnt. Qcriemond ,,54+"),.

o telefono aparatas, ne5iojamas kompiuteris - 2 vnt., kavos aparatas (projektas

,, Bendruomeniniai ieimos namai " ) ;

. kavos aparatas - I vnt. ([staigo.ie):

o isigyta dalis akmens konstrukcijos Globos namq kapiniq paminklui.

Kitas strategirriame plane numatytas turtas (liftas, lubinis keltuvas) bus [sigytas Investicinio projekto,

kurio terminas del projektavimo darbq ir pirkimo dokumentq rengimo pratgsiamas, vykdymo metu.

V. Programos priemond - SmulkUs statybos ir remonto darbai, lrangos [sigijimas
Numatyti veiksmai:

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

2. Gyventojq kambariq kosmetinis remontas (3):

3. Globos namq pastato prieZilros darbai: antro korpuso antro ir tredio auk5to kosmetinis

remontas (2), sienq kampq tvarkymas (2),

4. Naujq darbo priemoniq isigijimas (efektyvesniam slaugos organizavimui, prieZiurai (l ).
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fvykdyti veiksmai:

Atlikti remonto (rangos) darbai:

o Atliktas 2 ir 3 aukSto (ll korpuso) einamasis remontas - glaistytos ir daZytos

sienos, uZdeti nauji mediniai kampeliai,

o Atlikti kasmetiniai sienq kampq tvarkymo darbai;

o Atliktas einamasis fasadiniq laiptq remontas,

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

o Perdalyti 3 kambariai (216, 124,303);

o 221 ir 327 kambariuose remontuotos duSo patalpos,

o Atliktas tvoros, juosiandios teritoriiq remontas,

o 355 kambaryje uZtaisyta skyle po laSejimo ir perdaLyta,

o Naujai pertinkuota ir perdaZyta iSorine atramine siena;

o Tvarkytos stogo problemines zonos (sandarinimas silikonu).

Smulkfis remonto darbai :

Suremontuota bulviaskutd, perrinkta ir suremontuota indq plovimo maSina, viryklei

pakeisti kaitinimo elementai, suremontuotos ne[galiqjq funkcines lovos valdymo pultelis ir
keltuvas, remontuoti liftai ir pakelimo platformos.

[gytas trumpalaikis turtas (inventorius):

iiuZiniai nuo pragulq (a vnt), praneSimq gaviklis (3 vnt), bulviq trintuve (l vnt),

mikserinis stiprintuvas (l vnt), bevielis radio mikrofono komplektas (l vnt) .

Gauta labdara:

UAB ,,Baltic master"-- konvejerinis skrudintuvas" -1 vnt, puodas auk5tas su dangdiu- 1

vnt. mesmale- I vnt.

Gauta parama:

UAGDPB "Aviva Lietuva"- augalais.
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IV . ISTAIGOS VYKDYTI PROJEKTAI

IV.l. PANBVTZTO LABDAROS VALGYKLA,,BETLIEJUS"
Projekto tikslas - Socialiai paieidliamtl asmenq maitinimas PaneveZio labdaros

valgykloj e,,Betliej us"

Projekto uidaviniai:

l. Projekto koordinavimas - maisto produktq telkimas, sriubos gaminimas, maitinimo

organizavimas;

2. LeSq telkimas sriubos gamybai;

3. Partneriq [traukimas I projekto vykdym6

4. Savanoriq [traukimas ir palaikymas.

REZULTATAI

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

alkstandiq miesto gyventojq. Jos tikslas - pamaitinti alkstandius miesto gyventojus, vieni5us

socialiai remtinus asmenis. Kai kuriems asmenims Sis kar5tos, garuojandios sriubos dubenelis,

riekele duonos yra vienintelis dienos valgis, nors trumpa, bet Silta, jauki uZuoveja. paneveZio

labdaros valgykla ,,Betliejus" tapo minimalios, bet reik5mingos pagalbos stotele

vargstantiesiems.

Valgyklos darbu rflpinosi ir darbus koordinavo Sv. Juozapo globos namq darbuotojai:

sandelininke bei virejos (atsakingos uL maisto gaminimq bei maisto daviniq i5davim4),

programos koordinatore (atsakinga ui klientq registracijq bei tvarkos ir Svaros palaikymq

patalpose, kuriose dalinamas maistas, uZ remejq paie5k4 programos tEstinumq projektq

valgykleles lankytojams koordinavimq ir vykdymq bei ruoSiamo maisto kokybg), vairuotojas

(surenka it parveLa labdara skirtus maisto produktus).Projektas sekmingai veike visus 20lg m.,

nenutr[kstamai tEse veikl4 i5tisus metus tik geradariq ir remejq deka. Pagrindinius darbus -
maisto surinkim4 paruo5imq le5q telkimq- vykdo VS[ Sv.

Juozapo globos namq darbuotojai. Savanoriai [traukiami [,,Maisto banko'o organizuojamas

akcijas, kuriose jie padeda surinkti paaukotus maisto produktus. Ypad buvo kreipiamas demesys

I partnerystg. Galime pasidZiaugti PaneveZio Kristaus Karaliaus katedros parapijos [sitraukimu I
K[diq organizavim4 PaneveLio Sv. apaStalq Petro ir Povilo parapijos, PaneveZio Karaliau

Mindaugo husarq bataliono kariq [sitraukimu bei Pal. Jurgio Matulaidio lietuviq katalikq misijos
(JAV) bendruomeniq surinktomis ir paaukotomis piniginemis lesomis, kitq privadiq aukotojq
iniciatyva prisidedant prie labdaros valgyklos i5laikymo.

Dauguma valgyklos lankytojq - socialing atskirt[ patiriantys asmenys: nakvynes namq

gyventojai, benamiai, darbo neturintys i5 ikalinimo istaigq gr[ZE asmenys, maZas pajamas

gaunantys asmenys bei jq artimieji, pagyvenQ, ligoti, vieni5i, nesekmes uZsienyje patyrp
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jaunuoliai.

Per 2018 metus valgykloje,,Betliejus" buvo patiekta 9840 porcijos po 500 g. tirStos

sriubos/ sodios ko5es. 2018m. per menes[ tai sudare vidutiniSkai 253 kartus, kai asmenys gavo

konkredi4 pagalbq maistu PaneveZio labdaros valgykloje ,,Betliejus" lankytojq sqra5uose

2018m uZregistruoti 130 asmenys, papildomai buvo suformuoti Sventiniai( kalediniai ir

velykiniai) maisto paketai.

PaneveZio labdaros valgyklos,,Betliejus" tEstinumui uZtikrinti reikalinga nuolatine veikla:

surinkti maisto produktus iS LPF Maisto banko ir parveZti i globos namq sandeli, nupirkti kitq

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

kiekvien4 dien4 i5duoti i5 sandelio produktus sriubos gamybai; virti sriubq nune5ti I labdaros

valgykl4 ir j4 dalinti susirinkusiems: registruoti visus atejusius I valgykl4 palaikyti tvark4

iSvalyti valgykl4 po pietq. Su valgyklos lankytojais dirba socialinis darbuotojas. dvasininkas

rengia pokalbius.

o Pan ev62io miesto savivaldyb€

Gauta pinigin6 parama (eurais) 2018m.

(pagal Bendruomeninds veiklos
projektq) 467o

r Privat0s aukotojai 30%

tr PanevoZio Apa$alq Sv. Petro ir
Poviloparapija 10%

tr Palaimintojo J, Matulai6io misija
10o/o

I PanevO2io KaraliauE Mindaugo
husarq bataliono kariai 2Yo

@ Lietuvos kariuomends karinds oro
paj€gos 1%

I Lietuvos kariuomends KASP &oji
rinktine l ozb

8 pav. gauto pinigin| parama Panevdiio labdaros valgtklai ,,Betliejus"

PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" lankytojai aktyviai skatinami [sitraukti i
savanoriSk4 veikl4 savipagalb% taip pat kviediami [sitraukti ir I kitas VS[ Sv. Juozapo globos

namuose organizuojamas uZimtumo veiklas bei socialinius projektus, siekiant reintegruoti juos I
bendruomenes, itraukti [ [vairius darbinio uZimtumo, verslumo, meniniq gebejimq lavinimo

b0relius, sudaryti sqlygas igytq praktiniq igudZiq ugdymui bei tobulinimui. Jq veikla pagrista

socialinio darbuotojo, psichologo, sielovadininko, savipagalbos grupiq vadovq konsultacijomis,

pagalba, sprendZiant i5kilusias problemas. Savipagalbos grupiq, uZimtumo ir darbiniq bei

socialiniq ig0dZiq atstatymo veiklos vykdomos i5laikant pagarb4 Zmogaus teisems ir orumui,

siekiant uZkirsti keli4 galimiems neigiamiems socialiniams veiksniams, skatinant pilieti5kum4 ir

1a/a

1oa/s 2%\1%
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tautinq tapatybE.

Siuo projektu siekiame ne tik teikti maitinimo paslaugq bet ir tapti vertybes ugdandia

vieta, kurioje galetq vykti abipusiai prasmingi ir asmens savivertE pakeliantys mainai

(savanoriai, skurde ir socialineje atskirtyje atsidlrE asmenys, bendruomeniq atstovai, PaneveZio

miesto gyventojai). Si,l veiklq deka atstatomi socialiniai ry5iai ypad svarb[s sekmingai

reintegracijai. I S[ sudeting4 reintegracijos procese [sitraukia ir noriai padeda daugybe miesto

bendruomeniq, partnerig kuriems 5i problem a yra svarbi. Dalyvaudami viesose labdaros

akcijose ir mugese ugdome bendruomeni5kum4 skatiname priimtinais bei patraukliais b[dais

socialiai paleidLiamq neigaliq Zmoniq [traukt[.

Projektu taip pat skatinama nevyriausybiniq organizacijq veikla ir bendradarbiavimas

siekiant bendro tikslo - maZinti socialiai paZeidiiamq asmenq atskirt[. Sioje veikloje aktyviai

dalyvauja PLF Maisto bankas, PaneveZio vyskupijos Caritas bei miesto jaunimo nevyriausybines

orgarizacijos, miesto mokyklos, darZeliq bendruomenes ir kitos organizacijos.

IV.2. PROJEKTAS,,SOCIALINES REABILITACIJOS PASLAUGOS

NEIGALIESIEMS BENDRUOMENEJE".

Projekto tikslas - sukurti ne[galiqjq socialiniq ir savarankiSko gyvenimo ig[dZiq ugdymo,

palaikymo ir atkurimo paslaugq sistem4 organizuojant kasdieninius praktinius mokymus

neigaliesiems ir jq Seimos nariams.

Proiekto uidaviniai:

1. Projekto koordinavimas ir vykdymas;

2. Savanoriq pritraukimas ir palaikymas;

3. Projekto tgstinumo galimybiq paie5ka.

REZULTATAI

Projektas ,,Socialinds reabilitacijos neigaliesiems bendruomeneje yra tEstinis. Jis buvo

vykdomas 12 men. t.y. nuo 2018 m. sausio 02 d. iki 2018 m, gruodZio men.31 d. MettipradZio.je

projekto vykde 3 savanoriai, kurie vede fvairias uZimtumo bei savipagalbos grupes

neigaliesiems, vdliau prisijunge dar du.

Projekto pagrindine tiksline grupe - PaneveZio mieste gyvenantys suaugQ asmenys su

skirtingu negalios pobudZiu (dienos centro lankytojai) ir jq artimi eji - 17 asmenq. Projekte buvo

numatyta teikti paslaugas fizinq negali4 turintiems asmenims.

Projektas prisidejo prie neigaliqjq socialiniq ir savarankiSko gyvenimo [g[dZiq ugdymo,

palaikymo, atk[rimo, savarankiSkumo bei uZimtumo didinimo; [trauke tiesiogiai miesto ne[galius
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asmenis su fizine negalia.

Del projekto tqstinumo 2019 m. pateiktas projektas PaneveZio miesto savivaldybes

administracijai. Projekte numatytas uZimtumo, savipagalbos veiklq tqstinumas.

IV.3. PROJEKTAS,,INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGU, TEIKIAMU

NAMUOSE, PLETRA IR KOKYBES GERINIMAS PANEVEZIO MIESTE"

Projekto tikslas - teikti integruotas socialines globos ir slaugos paslaugas asmens

namuose

Projekto uZdaviniai:

o Kompleksiniq socialines globos ir slaugos paslaugq namuose teikimas;

o Darbuotoiq kvalifikacijos kelimas;

o Savanoriq [traukimas I projekto veiklas;

. Seimos nariq konsultavimas jiems r[pimais klausimais (individualios ir grupines

konsultacijos).

REZULTATAI

2018 metai tEsiamas ES finansuojamas projektas - integralios pagalbos (socialines globos

ir slaugos) [ namus paslaugos, t. y. Seimose priZiflrimiems asmenims paslaugos, siekiant, kad

juos priZi[rintiems artimiesiems b[tq sudarytos geresnes sqlygos [gyti, patobulinti profesinE

kvalifikacijq ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jq globojamiems Seimos nariams sudarytos

sqlygos kiek [manoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamq pagalbau t. y. sudarytos

sqlygos gauti auk5tesnes kokybes integruotas paslaugas (globq ir slaug4) namuose.

Integrali pagalba teikiama 12 (dvylikai) ne[galiq ir senyvo amZiaus asmenrl. Pagalba

vienam asmeniui teikiama iki 4,5 val. per dien4 5 dienas per savaitE. Jq teikia viena mobili

komanda, kuri4 sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padejejas, slaugytojo

padejejas, kineziterapeutas bei BP slaugytojas. Tuo padiu projekto vykdymo eigoje teikiamos

individualios ir grupines konsultacijos Seimos nariams, siekiant padeti iiems priimti artimo

Zmogaus lig4, jesuprasti, suteikti Ziniq ir supratimo.

2018 metais, i5siai5kinus klientq poreikiurs. i5kilo maitinimo paslaugos klausimas. Todel

paslaugq gavejams suteikta galimybe 5i4 paslaugq pirkti, o komandos nariai gali daugiau laiko

skirti uZimtumo veikloms, Seimos nariai aktyvesnems bendruomenes veikoms.
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Iv.4. PRoJEKTAS ,,vS[ 5v. .luozApo GLoBos NAMU INFRASTRuxTURos
MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGU PLETRA IKURIANT SAVARANrcSTO

GYVENIMO NAMUS"

Projekto tikslas ,,Gerinti PaneveZio miesto savivaldybes socialiniq paslaugq

prieinamum% pletojant socialiniq paslaugq infrastruktlr4 senyvo amZiaus asmenims ir asmenims

su negalia"

Projekto uZdaviniai:

o Projektavimo darbai

o Rekonstrukcijos darbai;

o Paprastojo remonto darbai;

o Transporto priemones pirkimas;

. Baldq bei [rangos [sigijimas.

REZULTATAI

[gyvendinus projektq buvo numatyta pasiekti Siuos rezultatus: pagerintos sqlygos 85

esamiems Globos namq gyventojams ir 56 darbuotojams, bus ikurtas Globos namq padalinys -
Savaranki5ko gyvenimo namai - 6 vietos, isigyta 9 vietq auto transporto priemone, pritaiklta

veZti neigaliuosius. SavarankiSko gyvenimo namq funkcijoms uZtikrinti bus isigyti baldai ir

iranga.

2018 m. atlikti projektavimo darbai, gautas statybos leidimas, pradeti rengti dokumentai

rangos pirkimui (vadovaujantis vie5qjq pirkimq reikalavimais).

2018m. [sigytas 9 vietq automobilis Renault Master, pritaikytas veZti ne[galiesiems.

Iv.s. PRO.IEKTAS ,,SOCIALINIU PASLAUGU KOKYBES GERINIMAS,

TAIKANT EQUASS KOKYBES SISTEMA"

Projekto tikslas - EQUASS diegimas [staigoje, siekiant igyti EQUASS Assurance

sertifikat4.

Projekto uZdaviniai:

o lstaigq vadovq mokymai;

o [staigq koordinatoriq mokymai;

o [staigq praktiniai mokymai (su moderatoriumi);

o Praktiniai mokymai darbuotojams;

o EQUASS diegimas [staigoje;

o EQUASS auditas istaigoje.
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REZULTATAI

2018 metais pradetas ir tEsiamas EQUASS projektas, kokybes siekiant sertifikato. Tuo tikslu

projekto eigoj e dalyvavome:

lstaigq koordinatoriq 2 dienq mokymuose (projekto koordinatorius);

[staigrl vadovq 2 dienq mokymuose (Globos namq direktorius);

Projekto pristatyme [staigos darbuotojams (EQUASS konsultantas);

fstaigq darbuotojq mokymuose (201 8 m. balandLio - geguLes men. ).

Pradetas Equass metodq taikymas Globos namuose, anketq rengimas, tyrimo vykdymas;

Atliktas {staigos vidaus auditas (auditore Rasa Laiconiene), [staigai pateikta ataskaita ir

rekomendacijos tobulinimui ruoSiantis iSores auditui 2019 m.

IV.6. PROJEKTAS,,PANEVEZTO BENURUOMENINIAI SBITVTOS NAMAI"

Projekto tikslas Suteikti PaneveZio miesto savivaldybes Seimoms kokybiSkas

kompleksiSkai teikiamas paslaugas.

Projekto uZdaviniai:

o Jungtines veiklos sutarties pasiraSymas:

o PanevdZio NVO ir kitq [staigq [traukimas 1 projekto veiklas;

o PaneveZio bendruomeniniq Seimos namq ikfirimas;

. Projekto veiklq (kompleksiniq paslaugq Seimai) organizavimas ir koordinavimas.

REZULTATAI

2018 m. pradetas vykdyti ir sekmingai tqse veikl4 iStisus metus,,PaneveZio

bendruomeniniq Seimos namq" projektas.

2018 m. balandZio 4 d. pasiraSyta jungtines veiklos (partnerystes) sutartis su PaneveZio

miesto savivaldybes administracija. Sia sutartimi projekto vykdytojas (savivaldybe) perdave

projekto - projekte numatytq veiklq - vykdym4 partneriui (VS[ Sv. Juozapo globos namams).

Tokiu b[du esame atsakingi uZ visq projekte numatytq veiklq sekming4 [gyvendinim4. Projektas

yra tEstinis, jo trukme - 36 men.

PaneveZio bendruomeniniai Seimos namai (Toliau - BSN) atidary,ti 2018 m. rugpjldio men.

adresu Marijonq g. 24, PaneveZys. Siais veiklai vykdyti naudojamasi PaneveZio vyskupijai

priklausandiomis patalpomis Panaudos sutarties pagrindu. PaneveZio BSN konsultantas dirba

kiekvienq darbo dien4 nuo 9 iki l8 val. vieno langelio principu. Konsultantas teikia informacij4

apie visas vykdomas projekto veiklas, kitas mieste teikiamas paslaugas Seimoms, asmenys

nukreipiami registruojami I uZsiemimus, pas specialistus.
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Projektas skirtas visai miesto bendruomenei, jame gali dalyvauti visos Seimos, kurioms

reikalinga pagalba, Zinios Seimos nariq tarpusavio santykiq palaikymui bei tobulinimui. Jau per

2018 metus I projekto vykdymq itraukta nemailai miesto bendruomeniq, [staigq: paneveZio

Svietimo centras, PaneveZio Pedagogine psichologine tarnyba, PaneveZio Seimos centras,

Mokyklos: BerZq progimnazija, Zemkalnio gimnazija, Lipnilno progimnazija, Sauletekio

progimnazija. Sios bendruomenes [sitrauke vykdant projekto mokymus (paskaitas), pozityvios

tevystes mokymus, edukacinius - teminius uZsiemimus Seimoms.

Per 2018 metus I projekto veiklas [sitrauke 380 unikaliq dalyvitl. Pradetos vykdyti visos

projekte numatytos veiklos, i5skyrus paaugliq grupes, kurias numatyta vykdyti 2019 metais.

IV.7. PRIEMONE 54+: "PANEVEZIO SENJORU SENEJIMO PROCESO

PASEKMIV MAZINIMAS ITRAUKIANT JUOS I SAVANORYSTES VEIKLAS"

Projekto tikslas - suburti savanoriSkoms veikloms PaneveZio miesto ir rajono

gyventojus, nuo penkiasdeSimt penkeriq metq iki pensinio amZiaus ir igytus gebejimus

panaudoti PaneveZio bendruomenes ir asmeniniams poreikiams atliepti bei padidinti galimybE

iSlikti darbo rinkoje.

Projekto uZdaviniai:

o Vyresniq, darbingo amZiaus Zmoniq [traukimas I savanoriSk4 veikl6
. Projekt4 vykdandio personalo darbo vietos irengimas;

o Savanorius priimandios organizacijos mokymai;

o ,,Bazines medicinines prieZiuros ir integralios pagalbos pagrindq" mokymai projekto

tikslines grupes asmenims;

o ,,Savanoriskos veiklos [sivertinimo ir tolin'resnio planavimo" renginys.

REZULTATAI

2018-05-04 Pradetas vyresniq asmenU itraukimas I savanori5k4 veikl4 (savanoryste). Per

metus Sioje veikloje dalyvavo 28 asmenys.

[vykdytos Sios SvietejiSkos veiklos: Projekto pristatymas PaneveZio miesto savivaldybeje,

Forumas ,,PanevdZio senjorq senejimo proceso pasekmiq maZinimas itraukiant juos i
savanori5kas veiklas" (PaneveZio teritorineje darbo birZoje); Projekto veiklq pristatymas tikslinei
grupei PaneveZio uZimtumo tamyboje (darbo birZoje).

2018-09-21123 Dalyvavome ,,EXPO AukStaitija 2018" parodoje. kurioje pristateme musq

istaigos vykdomqveikl4: supaZindinome parodos lankytojus (visuomenq, darbdavius, bedarbius,

miesto svedius) su vykdomu projektu, savanorystds galimybemis mflsq mieste, kvieteme
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vyresnio darbingo amZiaus asmenis dalyvauti projekto veiklq mokymuose, siekdami, kad

vyresnio amZiaus Zmones galetq aktyviai dalyvauti ne tik savanoriSkose veiklose, bet ir bfiti

lygiaverdiais darbo rinkos dalyviais.

"':t"J;l:; T:ilT:'ruo,uoo grobos namq darbuotojams (2 srupes po 30 asmenq):

,,Veiksmingos organizacinds kulturos formavimas.

Skaitmeninio ra5tingumo kursai vyresnio amZiaus asmenims (3 grupes po 14

asmenq - pradedantiesiems);

Bazines medicinos prieZi[ros ir integralios pagalbos pagrindrl mokymai (2 grupes

po 25 asmenis).

2018 m. gruodZio 13d. Sv. Juozapo globos namuose vyko savanori5kos veiklos

fsivertinimo renglnys,,Savanorystes patirtys".
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Patvirtintq asignavimq panaudojimas

Siame skirsnyje pateikiama: l. Bendra informacija apie institucijai skirttqasignavimq iskaitant

ir ES leias, panaudojimq (kiek buvo skirta, kiek nebuvo panaudota ir kodel).

2. Trumpai aptariamas ES leiqpanaudojimas (prireikus galima pateikti detalesnq informacijq

ap i e as i gnav i mq p anaudoj imq p a gal pr o gr amas ar at s kir as pr ie mo ne s).

Vie5osios istaigos 5v. Juozapo globos namq 2018 m. l65os, jq Saltiniai:

PAJAMOS 2018 M.

Le5os i5 Panev6iio miesto savivaldybds pagal kompensavimo

uZ ilgalaikes ir trumpalaikes socialines globos paslaugas sutartis 264758

Le5os i5 Panev6iio rajono savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 32588

Le5os i5 Vilniaus miesto savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 7814

Le5os i5 Ukmerg6s rajono savivaldybOs pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 1255

LeSos i5 Radvili5kio rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 3r37

LeSos i5 Anyk5iiq rajono savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 9893

Le5os i5 Kretingos rajono savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 3548

Le5os i5 Kddainiq rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 353 I

Le5os i5 Vardnos rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 3038

Le5os i5 Pasvalio rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 549

LeSos i5 Raseiniq rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 966

Le5os i5 Klaipddos miesto savivaldybOs pagal kompensavimo uZ

ilgalaikes socialines globos paslaugas sutartis 3419

Globos namq gyventojq asmeninds leSos uZ socialinE globq pagal sutartis 471066
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Le5os i5 lankytojq pagal mokejimo uZ lankomosios prieZiflros namuose

paslaugas sutart[ (08.4. 1 -ESFA-V-4 I 8-04-0026) 4965

Le5os i5 Panevdiio miesto savivaldybds pagal mokejimo uZ

lankomosios prieZi[ros namuose paslaugas sutart[

(08.4. 1 -ESFA-V-4 1 8-0 4 -0026) 7489

Le5os i5 VSI Integruotq sveikatos paslaugq centro pagal mokejimo uZ

lankomosios prieZi[ros namuose paslaugas sutart[

(08.4. I -ESFA-V-4 1 8-04-0026) 1 8038

Le5os i5 Panev0iio socialiniq paslaugq centro pagal mokejimo uZ

lankomosios prieZiflros namuose paslaugas sutart[

(08.4. l -ESFA-V-4 l 8-04-0028) 2034

Le5os i5 Panevdiio miesto savivaldybOs pagal praSymus projektui

,,PanevdZio bendruomeniniai Seimos namai" pagal sutart[

(08.4. l -ESFA-V-4 1 6-21 -0002) 42t85

Le5os iS ESFA pagal parai5kas projektui ,,PaneveZio senjory senejimo

proceso pasekmiq maZinimas, [traukiant juos I savanoriSkas veiklas"

pagal sutartl (08.3.2-ESFA-K-4 1 5-0 I -01 37) 24137

LeSos iS CPVA pagal paraiSkas projektui ,,V5[ Sv. Juozapo globos namq

infrastrukt[ros modemizavimas ir paslaugq pletra [kuriant savaranki5ko

gyvenimo namus" pagal sutart[

(08. I . 1 -CPVA-R-407-s l -0005) 23153

LeSos laikiniesiems darbams 14440

Subsidijq leSos i5 UZimtumo tarnybos subsidijavimo programq 10192

Kitos finansavimo pajamos - Neigaliqiq integracijos projektui 4980

Kitos finansavimo pajamos - Nevyriausybiniq organizacijq ir

bendruomenines veiklos stiprinimo leSos projektui,,Socialiai

paLeidLiamr.l asmenU maitinimas P aneveZio labdaro s val gykloj e

BETLIEJUS" 2188

Kitos finansavimo pajamos - VIETOS bendruomeniq leSos projektui

,, S oc ial iai paileidliamq asmenq maiti nimas Paneve Zi o I abdaro s

valgykloje BETLIEJUS" 300

Paramos le5os (GPM 2 %) I 058

Paramos leSos (globos namams) 2861

Paramos le5os i5 JAV (PaneveZio labdaros valgyklai ,,Betliejus") 542



Paramos leSos (Pane v eLio labdaro s val gyklai,,Betl iej us") 2121

Kitos pajamos i5 paramos nat[ra (globos namams) 6884

Kitos pajamos i5 paramos nat0ra (PaneveZio labdaros valgyklai

,,Betliejus") 9370

Kitos pajamos (i5 kitq pardavimq - darbuot. mityba, pardavimq

komercines) 28084

Kitos pajamos - pagal vykdom. dokument4 215

Kitos pajamos - paveldetos I 5900

IS VISO: 1026698

tSlamos 2ot8 M.

Eil. Nr.
Ataskaitinis

laikotarpis, Eur

1 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo 685521

2. Mityba 102132

J. Medikamentai 19944

4. Slaugos priemoniq [sigyj imo iSlaidos 14412

5. Ry5iq paslaugq [sigyjimo iSlaidos 2082

6. Transporto iSlaikymo iSlaidos 5333

7. Aprangos ir patalynes skalbimo iSlaidos I s338

8. Komandiruodiq i5laidos 717

9. Paprastojo remonto ir eksploatavimo i5laidos 1 082

10. Kvalifikacij os kelimas 96s4

ll Spaudiniai 950

12. Komunaliniq paslaugq isigyjimo iSlaidos 36873

13. Ukinio inventoriaus 6181

14. Kitq prekiq [sigyjimo iSlaidos 26069

15. Kitq paslaugq iSlaidos 80670

16. Ilgalaikio turto i5laidos atstatymui 12170

IS VISO: 1019128



PARAMA NATIJRA

Per 2018 metus [staiga gavo materialiniq vertybiq natlra uL 15570

I5 paramos davejq gautos materialines vertybes, skirtos projektui

Eur. Tame tarpe:

PaneveZio labdaros val gyklai

,,Betliej us" (parama natura)

Parama maisto produktais ir flkinemis prekemis Suma, Eur

LPF "Maisto bankas" 865 I

Privatls aukotojai 263

IS VISO: 8914

I5 paramos davejq gautos materialines vertybes, skirtos globos namq gyventojams (parama natlra)

Parama maisto produktais, ukinemis prekemis bei flkiniu inventoriumi Suma, Eur

LPF "Maisto bankas" I 181

Privatls aukotojai 3039

UAB ,,Baltic Master" 2436

IS VISO: 6656

V5[ Sv. Juozapo globos namq gautos paramos (parama natura) 2018 m. apyvarta:

Atsargq (parama natura) pokytis per 2018 metus

Likutis metq

pradZioje,

Eur

PAJAMOS,

Eur

ISLAIDOS,

Eur

(sunaudota)

Likutis metq

pabaigoje,

Eur

I5 paramos davejq PaneveZio labdaros

valgyklai "Betliejus"

700 8914 8095 1519

I5 paramos davejq globos namams 131 66s6 6532 255
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Kita svarbi informacija

Siame skirsnyje gali bilti pateikta ir kita informacija - apraiytos svarbios vykdytos istaigos

funkcijos, lenteli4 ar diagramq pavidalu pateiktos finansavimo tendencijos, kiti aktualils

duomenys.

[staiga tpsia bendradarbiavimq su kitomis PaneveZio miesto ir respublikinemis istaigomis:

mokymo [staigomis, religinemis bendruomenemis, privadiomis [monemis, kitais socialines

globos namais. 2018 m. geguZes men. V5[ Sv. Juozapo globos namq atstovai dalyvavo 9 -oje

Tarptautineje Baltijos Saliq konferencijoje Tartu (Estija). Konferencijos organizatoriai - Estijos

globos namq vadovq asociacija bei Baltijos socialiniq paslaugq kokybes asociacija.

Konferencijos tema - "Estijos socialinems paslaugoms - 100 metq".

Tampriai bendradarbiaujant su labdaros paramos fondu Maisto banku, tgsiamas projekto

PaneveZio labdaros valgykla ,,Betliejuso' veiklas. Talkininkaujant savanoriams - PaneveZio

miesto ateitininkams dalyvavome ,,Maisto bankoo'organizuojamose pavasario ir rudens akcijose

renkant prekybos centruose maisto produktus PaneveZio labdaros valgyklai ,,Betliejus".

Pasibaigus akcijoms buvo organizuotos savanoriq palaikymo ir skatinimo popietes, kuriose

padekota visiems savanoriams bei jq vadovas ui. pagalbq [teiktos padekos, pristatyta akcijos

metu surinktq produktq PaneveZio labdaros valgyklai ,,Betliejus" ataskaita.

[vairiais btidais buvo telkiamos papildomos le5os uZtikrinandios tiek PaneveZio labdaros

valgyklos ,,Betliejauso', tiek globos namq infrastruktfiros klrimo darbus: [sigytas Zemes sklypas

VaiZganto g., kur numatyta perkelti ir plesti PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" veiklq.

Parengti paramos pra5ymai [staigoms ir organizacijoms, uZsienio fondams. Pristatant visuomenei

vykdomas veiklas pasinaudota Ziniasklaida bei kitomis informavimo priemonemis. Kaip ir

ankstesniais metais, buvo surengta kaledine muge ,,Betliejaus kiemelis", kurios tikslas -
atkreipti visuomends demes[ [ skurdqpatiriandius asmenis, pristatyti savanoriSkqveiklq.

Siekiant pritraukti daugiau le5q buvo panaudotos uZimtumo tarnybos prie SADM (darbo

birZos) priemones, tokios kaip subsidijos [darbinamiems asmenims, darbo igfidZiai, staZuotds,

padejusios [staigai gyvuoti i5tisus metus. MaZiau kvalifikuotam darbui (pastato prieZiflrai,

aplinkos tvarkymui) buvo panaudotos Laikinqjq darbq programos leSos.

2018 metais buvo atlikti Sie patikrinimai:

Data Tikrinanti istaiga Patikrinimo
tikslas

Tikrintojai Tikrintojq
pareigybds

2018-04-03 Nacionalinio
visuomends centro

prie SAM PaneveZio

departamentas

Periodinis Inga Navadruckiene

Dalia Janekuniene

Vyr. spec.

Vyr. spec.
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20t8-07-23 PaneveZio valstybine
maisto ir veterinarijos

tamyba

Neplaninis (del

frkio subjekto

veiklos

sustabdymo)

Laura Roziene

Virginija Dubosiene

Vyriaus.
specialistai -
maisto

produktq

inspektoriai

2018-07-27 PaneveZio valstybine
maisto ir veterinarijos

tarnyba

Neplaninis (del

lkio subjekto

veiklos trukumq
Salinimo)

Laura Roziene

Virginija Dubosiene

Vyriaus. spec.

- maisto

produktq

inspektoriai

2018-08-29 Aplinkos apsaugos

departamentas prie

AM PaneveZio

valdyba

Neplaninis pagal

gaut4 praneSimq

Ieva Jakupkaite Inspekcijos

virSininke,

vyr.

valstybine
aplinkos

apsaugos

inspektore

201 8-09-l 8 PaneveZio apskrities

prieSgaisrines

gelbejimo valdybos
prieSgaisrines

gelbejimo skyrius

Planinis objekto

techninis

patikrinimas

Elena

Marcinkevidiute

Skyriaus

inspektore

2018-11-12 PaneveZio valstybine

maisto ir veterinarijos

tarnyba

Planinis Vidmantas Sarapas

Bronislava

Sta5kevidiene

Vyriaus. spec.

- maisto

produktq

inspektoriai

2018-12-tt Valakupiq
reabilitacij os centras

EQUASS vidaus

auditas

Rasa Laiconiene Auditore

2018-t2-20 PaneveZio miesto

savivaldybes

kontroles ir audito

tamyba

Planinis namq

veiklos auditas

Lina Kraujeliene

Irma Masili0niene

Simona

Karalevidiene

Auditores

2018-12-20 Valstybine

akreditavimo

sveikatos prieZi[ros
veiklai tarnyba prie

SAM

Planinis (del

licencijos teikti
asmens sveikatos

prieZi[ros
paslaugas)

Ramune

Vaitkevidiene

Direktoriaus
pavaduotoja
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V. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ISTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINES

KRYPTYS

Siame stqtriuie pateikiama idormacija apie ortimiausio laikotarpio (l-3 mettl istaigos

prioritetinius darbus, kurie numatomi ivertinus vykdytas programas ir pasiehus rezultatus.

Prioritetiniai darbai turetq buti orientuoti i norimus pasiekti konlcreiius potEiius pagrindinese

istaigos veiklos srityse ir i iiryikejusi4 problem4 sprendimq. Apraiant prioritetus, bfitina

paminlti esmines vykdytinas priemones (numatomas naujas reformas, sistemos pakeitimus,

administracinius patobulinimus, informacines ar l<talifikacijos kelimo priemones) ir trumpai

apraiyti j4 esmq.

Visa Vie5osios [staigos Sv. Juozapo globos namq planuojama vykdyti veikla nukreipta I

[staigos teikiamq paslaugq kokybes gerinim4 perejim4 i bendruomeniniq paslaugq pasi[lq

plediant, pritaikant socialines paslaugas, kuriant palankesnes darbo sqlygas i5liekant

konkurencingiems socialiniq paslaugq rinkoje.

Paslaugq kokybei reikalingi materialiniai bei ZmogiSkieji iStekliai, tad ir 2019 metais

iSlieka prioritetinemis veiklos sritimis.

2019 m. vyks EQUASS i5orinis auditas, siekiant igyti EQUASS Assurance sertifikat4.

Vie5oji [staiga viena i5 20 [staigq Lietuvoje pirmqiq planuojanti igyti 5[ kokybes atitikmen[ ES

leSoms.

Vie5oji [staiga Sv. Juozapo globos namai partnerystes sutartimi su V5[ Integruotq sveikatos

paslaugq centru sekmingai [gyvendina projekt4 ,,Integalios pagalbos paslaugq teikiamq

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

globos paslaugos asmens namuose, [sigyta [ranga, automobilis. Sis projektas pratEsiamas iki
2020 m. O taip pat istaiga planuoja pateikti papildomq projektq PaneveZio vietos veiklos grupei,

del tolesnes Siq paslaugq pletros PanevdZio mieste.

[staiga jau igyvendina Projekt4 ,,VSI Sv. Juozapo globos namq infrastruktfrros

modernizavimas ir paslaugq pletra [kuriant savaranki5ko gyvenimo namus'.. 2019 m. bus

[vykdyti rangos pirkimai ir prasides statybos darbai pagal jau paruo5tus techninius projektus:

rekonstrukcijos ir paprastojo remonto apraSas, planuojama [vykdyti iki 2O2O m. pabaigos

[kursime 6 vietas savarankiSko gyvenimo namq.

Materialiniai i5tekliai (materialines bazes kflrimas) yra butini lengvinant darbuotojtl darbo

sqlygas, maiinartt profesines rizikos veiksnius, todel papildomo JAV Lietuviq Katalikq Religines

Salpos fondo deka [sigysime naujas 6 funkcines lovas.

2019 m. planuojame sutvarkyti Juozapo globos namq kapinitl teritorij4 ir pastatyti bendr4

paminkl4. Pradejome telkti leSas del [staigos konvencines krosnies [sigijimui, kad nenutr[ktu
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kokybi5ko maisto gamyba ir atnaujintume nusidevejusiq irangq. Sios [rangos [sigijimas ne tik
prisides prie kokybi5ko maisto gamybos proceso, bet ir pagerins [staigos energetin[ efektyvumq.

DidZiausias iSS[kis yra perkelti PaneveZio labdaros valgyklq,,Betliejus" veikl4 [ kitq vietq

ir nenutraukti pagalbos asmenims teikimo, Siuo tikslu [renginejame patalpq del laikino Sios

problemos iSsprendimo savo teritorijoje, tol kol [kursime dienos ir uZimtumo centr4 VaiZganto

g. 17, PaneveZys. Per 2019 m. bus suderintas rekonstrukcijos projektas, gautas statybos leidimas,

padeti pamatai Siam pastatui.

Tikimes ir per ateinandius metus nenuolatinio pobtdZio darbams, visuomenei naudingai

veiklai, vie5iesiems darbams teismo sprendimu siundiami asmenis [trauksime [ [staigos gerblvio

k[rimo darbus. Toliau naudosimes darbo rotacijos, darbo [gudZiLI ir kitomis LDB si[lomomis

priemonemis, kad tik galetume konkuruoti darbo rinkoje.

Dirbdami su uZsienio parneriais ie5kojome galimybiq [staigai papildomai keistis gerqja

patirtimi, metodikomis ir papildyti savo bazq priemonemis (funkcinemis lovomis, slaugos

spintelemis, keltuvais ir t.t.). Turime [staigq kontaktq ir uZsimezgusiq partnerysdiq tiek

Pranc[zijoje, tiek Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje. Artimiausiu metu ieskosime

kontaktq Lenkijoje, tadiau visq uZsienio partnerysdiq patirtis Siuo metu jau byloja apie [staigos

poreik[ pletrai ir ypad specialios aplinkos sukflrimui dimensija sergantiems asmenims. Todel

nuolatine paie5ka projektinio fiksavimo ir galimybiq [kurti grupinio gyvenimo namq padalinius

sergantiems dimensija iSlieka aktuali Siam klausimui igyvendinti.
xZmogiSkieji iStekliai iSlieka viena i5 prioritetiniq sriditl, nes darbas socialines globos

istaigoje pareikalauja nuolatines [tampos ir [vairiq socialiniq situacijq operatyvaus sprendimo.

Todel, numatome pakelti darbuotojq darbo uZmokesti, skatinti darbuotojus ir sudaryti sqlygas

darbuotojams kelti kvalifikacij qpagal specializacijq nuolat stiprinti komandinio darbo igudZius.

Dalyvaujame kitose konferencijose, seminaruose, kursuose. Taip pat planuojame tobulinti

[staigos strukttirq siekiant ekonominio bei socialinio efektyvumo.

2019 m. tEsime pradetq darbq su [staigos savanoriais (Europos savanoriq tarnyba, Lietuvos

savanoriq tamyba, kiti savanoriai) kurie talkina tiek globos paslaugq teikime tiek ,, PaneveZio

labdaros valgyklos ,,Betliejus", ne[galiqjq asmenq integracijos projektuose, socialines globos

asmens namuose paslaugq teikime. Tiek socialiniq paslaugq teikimo praktikos tiek teoriniq

socialinio Carbo mokslq paskatinti savanorius matome kaip neatsiejam4 efektyviq ir kokybi5kq

socialiniq paslaugq teikimo grandi kuri4 privalome [galinti. Sioje srityje ypad suaktyvino

savanorystE projekto ,,PaneveZio senjorq senejimo proceso pasekmiq maZinimas [traukiant juos I
savanoriSkas veiklas".

Direktorius 1' / trikas Skrudupis
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