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I.

ISTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Viesoji [staiga Sv. Juozapo globos namai (toliau [staiga) yra nebiudzetine [staiga.
Kontaktai: [staigos kodas 148509129, Katedros a. 4, paneveZys
LT -35240, tel. 45-433147,
tel/faks' 45- 431261, el. pastas administracija@iuozapoeloba.lt,
http: wwwjuozapogloba.lt.

Dalininkai
VieSosios [staigos dalininkai finansiniq metq pabaigoje:

I'

PaneveZio miesto savivaldybe, Savivaldybes biudZetine
[staiga, kodas 2gg724610.
Laisves a. 20,35200 PaneveZys, tel. 45-501270, el. paltas:
socparama

@panevezys.lt.

2.

Dalininko [nasas ir kapitalo dydis (29 Eur) per metus nekito.
PaneveZio vyskupijos kurija, kodas 291256520.
Adresas - Upytes g. 3,35248 PaneveZys, raStines tel.

45- 435ll6,faks.45-50 0407,

el. pa5tas pkurij a@takas.lt.

Dalininko [nasas ir kapitalo dydis (29 Eur) per metus nekito.

3.

PaneveZio vyskupijos Caritas, kodas 19206997g,

Upytes g. 3,35248 PaneveZys, tellfax. 45-437371, el. paStas: paneveziocaritas@gmail.com.

Dalininko inasas ir kapitalo dydis (29 Eur) per metus nekito.
Globos ruImq finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansiniq metq pradZia
pabaiga

-

gruodZio

3l

- sausio 1d.,

d.

Direktorius Patrikas Skrudupis, tel. 8 650 96716

Darbuotoiq skaidius 2021 m. sausio 1 d. ir gruodZio
2021-01-01

Administracija,
specialistai, fikinis

88

3l

dienai:

202t-12-31
77

Pagrindinej e darbovietej e*

2021-12-31
67

personalas

I

lentele. Dorbuotojtl skaiiius finansini4 meta praaZnie tr paUaigoie

*- Institucind socialine globa

2021 m' gruodZio
asmenys:

l0

is

jq

3l

dienq Globos namuose bendras visq dirbandiqiq skaidius buvo gg
dirba pagal trumpalaikes sutartis, teikiant kompleksines paslaugas Seimai,

asmeninio asistento paslaugQ. Kaip pavaizduota

[staigoje

I paveikslelyje, didZiausi4 dal[ (74 proc.) visq
dirbandiq darbuotojq sudaro socialines ir sveikatos prieZilros paslaugas
teikiantys

specialistai, t.y. tiesiogiai dirbantys su klientais.

-"J::fl;;''
Da

rbuoroj rl pasiskirstymas

$eirnoms
specialistai
13%

0kinlo
pcrsonalo
darbuotojai
1Zei,

Socialinjdarbq
dirbantys
darbuotojai
25$rt
1

pav. [staigos darbuotojai pagal padalinius

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 2009-05-11 su PaneveZio vyskupijos kurija pasiraSytqpanaudos sutart[ (sutartis
galioja iki 2034-05-

11

d).

VieSoji [staiga Sv. Juozapo globos namai 2021m. teike Sias socialines
trumpalaike

ir ilgalaike socialine globa

paslaugas:

senyvo amZiaus bei suaugusiems asmenims su negalia;

dienos socialine globa asmens namuose (integrali pagalba asmens namuose); maitinimo
paslaugos (PaneveZio labdaros valgykloje ,,Betliejus"); kompleksines paslaugos ieimai
(PaneveZio bendruomeniniai Seimos namai), asmeninio asistento paslauga.

fstaigos veikla yra licencijuota:

o

2014-04-03 [staigai yra i5duota licencija Nr. L000000061 teikti institucing socialing glob4
(ilgalaikE, trumpalaikE) senyvo amZiaus asmenims;

o

2014-04-03 iSduota licencija Nr. L000000062 teikti institucinq socialing globq (ilgalaikE,
trumpalaikq) suaugusiems asmenims su negalia;

o

2016'12-08 i5duota licencija Nr. L000000708 socialinei globai asmens namuose teikti. Si

licencija reikalinga projekto ,,Integralios pagalbos paslaugtl, teikiamq namuose, pletra ir
kokybes gerinimas PaneveZio mieste" veiklai vykdyti.

2019-10-09 pratesta sveikatos prieZi[ros veiklai 20og-ll-20 isduota
licencija Nr. 32g4, ir
papildyta teikti Sias paslaugas: pirmines ambulatorines asmens sveikatos
prieZi[ros

medicinos

-

Seimos medicinos

bei

bendrqsias asmens sveikatos prieZi[ros: slaugos

(bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos, masaZo,
dietisto praktikos;

2021-12-30 akredituotos socialines prieZitiros paslaugos nuo 2022-01 -01

1.1. [staigos misija, vizija

Misija

-

iki

2024-12-31 .

ir istaigos tikslas

uZtikrinti kokybiSkas, ekonomi5kai efektyvias vertybi5kai orientuotas socialines

paslaugas.

Vizija - sukurti ir igyvendinti efektyv% vertybi5kai orientuotq ilgalaikes/trumpalaikes,
dienos socialinds globos bei prieZifiros asmens namuose, savarankisko gyvenimo namq,
kompleksiniq paslaugq Seimai, senyvo amZiaus asmenq ir ne[galiqjq dienos uZimtumo
centro ir
pagalbos maistu paslaugas, teikiandios
[staigos veiklos model[, kuris palaikytq ir skatintq
Zmogi5kqj I orumq pletoj andi4 [stai gos kultUrq.

Tikslas - gerinti socialiniq paslaugq kokybg ir uZtikrinti
[staigos personalui s4lygas kuo
kokybi5kiau teikti socialines ir medicinines paslaugas.

Strateginia i 2019 -2022m. uZdaviniai:

L

Gerinti globos namq gyventojq gyvenimo kokybE;

2. [kurti 6 vietq savaranki5ko gyvenimo namus;
3. Plesti dienos socialines globos bei prieZi[ros (integralios pagalbos)

namuose paslaugas

PaneveZio mieste;

4. Sukurti grupinio gyvenimo globos namus dimensija sergantiems asmenims;
5. lkurti ,,Betliejauso' dienos uZimtumo centrq vaiZganto g. lT,paneveZys;
6, Teikti kompleksines paslaugas Seimai paneveZio mieste;
7

.

8.
9.

Sutvarkyti globos namq kapiniq teritoriiq lsilainiq kapines);
Pasiekti ir iSlaikyti Europos socialiniq paslaugq kokybes standartq (Equass);

Siekti efektyvaus komandinio darbo

ir

kryptingai ugdyti vertybiSkai motyvuot4

profesionalq personalq.

UZdaviniq igyvendinimo rezultatai vertinami pagal [staigoje metiniame veiklos plane
numatytq veiklos rezultatq vertinimo kriterij us.

Globos namq veikla grindiiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos socialiniq paslaugq [statymu, Neigaliqjq socialines integracijos
[statymu, Socialiniq
paslaugq katalogu, kitais Lietuvos Respublikos seimo, vyriausybes, socialines apsaugos
ir 6arbo

ministerijos priimtais teises aktais reglamentuojandiais socialiniq paslaugq teikim4
dalininkq
sprendimais, globos namq nuostatais.

fstaigos veikla orientuota tenkinti globos namq gyventojq gyvybinius poreikius, sudaryti
Globos namq gyventojams palankias, Zmogaus orume i5saugandias sqlygas,
uZtikinti sqcialinE

pagalbq suderintq su asmens nuolatine prieZilira (pagalba), slauga ir sveikatos
prieZi1ra,
apriipinant specialiosios pagalbos priemondmis, padedandiomis kompensuoti prarast4
savarankiSkumq bei gebejimus palaiky'ti socialinius rysius su Seima ir visuomene,
uZtikrinti
[vairiapusiq poreikiq

ir

geriausio intereso tenkinimq asmenims, kurie del amZiaus, neigalumo,

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

ir

galimybes

savaranki5kai rlpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvavimu visuomenes gyvenime, atsiZvelgiant
I
jq individualias savybes bei ypatumus.

1.2. Gyventojq statistiniai duomenys

2021 m. pabaigoje Globos namuose gyveno 88 gyventojas, i5 jrl50 moterys. Visiems 88

gyventojams buvo teikiamos ilgalaikes socialines globos paslaugos. Jauniausia
[staigos
gyventoja 28 metq (moteris), vyriausias vyras 97 metq. Per 2021metus VS{ Sv. Juozapo globos
I
namus atvyko 35 gyventojai. Per 2021 m. nutrauktos socialines globos paslaugq teikimo sutartys

l8 asmenq: 1 is jq i5vyko gyventi I naujus

namus asmens prasymu,

l7 mire.

Gyventojq skaidius 2021 metq pradZioje 1be trurnpataite,

7t

globos)
Gyventoj q skaidius 2021 metqpabaigoj e (bendrai)
I5

jq vieni5i

88

(arba artimqjq nelankomi)

Visq gyventojq dienq, praleistq globos [staigoje skaidius, per

2994s

metus
2

2

Ie

nte

le. Gyv entoj

tq

skai

i

ius mety pr adiioj e ir pab aigoj e

lenteleje pateikiami duomenys apie Globos namll gyventojq migracijq: atvy'kim4

iSvykimq. Be ilgalaikiq socialiniq paslaugq [staigoje, istaigoje esant laisvq vietq, teikiarnos ir
trumpalaikes socialines globos paslaugos.
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I5 viso gyventojq skaidius
su fizine (kUno) negalia

I5 viso gyventojq skaidiaus

-

su sunkia negalia

3 lentele. Ilgalaike globa pagal

1

lyti ir negalios rilii

202

r

irwrbrrg"le.

3 lenteleje pateikti duomenys apie gyventojq pasiskirstym4 pagal amLiq, lyti ir negali4.
Kaip matome i5 pateiktq duomenq, didziqia dali gyventojq sudaro moterys, vyresni nei 85
amZiaus asmenys.

Gyventoja ms n ustatytas
spec.poreikiq lygis

I

Vidutiniq
poreikiq lygis
30%

.{y,ffiitl
r-.,ffft

;iilr,rr!:

l/t!!,il

2

pav. Globos namygnentojoi pagal jiems nustatytqporeikiqlygi

I5 visq gyventojtS pagal ilgalaikes/trumpalaikes socialiniq paslaugq sutartis gyvenandiq
Globos namuose, net 62 asmenims, t.y.70 proc., yra nustatytas dideliq poreikiq lygis (2 pav.), jie

turi sunkiq negaliq (pagal LR socialiniq paslaugq [statym4 nustatytas visiSko nesavaranki$kumo
lygis arba kuris pagal LR ne[galiqjq socialines integracijos [statymE pripaZintas nedarbingu).
Bltent jiems skiriamas didZiausias slaugos darbuotojq demesys. Senyvo amZiaus ar suaugusiems
asmenims su sunkia negalia, pagal LR SADM numatytus darbuotojq darbo laiko normatyvus,
skiriamas didesnis individualios prieZilros personalo skaidius nei asmenims su vidutine negalia.

Jei paslaugq gavejas

I

globos namus atvyksta savivaldybes sprendimu,

jis

atsiveZa ir

siuntimq socialiniq paslaugq poreikio vertinimq asmens tapatybq patvirtinandius, medicining
5

patymq ir kitus dokumentus. Socialine globa asmeniui teikiama pagal
asmens ir globos namq
pasiraSytq sutarti, kurioje numatomos globos teikimo
sqlygos, abiejq Saliq teises, pareigos,
mokejim4 sqlygos, atsakomybe ir kitos s4lygos. Prie5 pasirasant
socialines globos paslaugq

teikimo sutart[ asmuo yra supaZindinamas su gyventojq vidaus tvarkos
taisyklemis

ir

kitais

svarbiais dokumentais.

2021 metq

I ketvirtyje,

iSgyvenusi sunkq Covid-l9 pandemijos laikotarpi, Vie5oji
[staiga

Sv' Juozapo globos namai patyre dideliq nuostoliq del gyventojq padidejusio
mirtingumo ir
naujq gyventojq atvykimo ribojimo. Atsiradus laisvoms vietoms,
atnaujinome bendradarbiavim4
su kitomis Lietuvos savivaldybemis, sudarydami naujas paslaugq
teikimo sutartis. Tokiu bldu
2021m. pabaigoje {staiga ilgalaikes soc. globos paslaugas teike l8 gyventojq (t.y.20
procentq
visq [staigoje gyvenandiq gyventojq), atvykusitl ne PaneveZio miesto savivaldybes
siuntimu:

o
o
o
o
o
o
o
o

Panevdlio m.

-

3 (savo asmeninemis lesomis),

Panevdiioraj. _7;
Anyk5diq raj.

- l;

Vilniaus m. -2;
KupiSkio raj. -2;
pasvalio raj. - 1;
Klaipedos raj.-

l;

-

l.

Pakruojo raj.

I5 kitq savivaldybiq

I

PaneveZ[ gyventojai paprastai atvyksta pageidaujant artimiesiems, kurie

gyvena PaneveZio regione ir del to turetq galimybg daZniau juos aplankyti.

Globos namai yra didele mokomoji baze PaneveZio Kolegijos, PaneveZio darbo rinkos
mokymo centro, PaneveZio profesinio rengimo centro studentams. 2O2l m. musq
[staigoje
praktikqiS viso atliko net 82 studentai:
23 - bendrosios slaugos studijos,

l2 - socialinio darbo studijos;
2- socialinio darbuotojo padejejai,
8
l

-

slaugytojq padejejo mokymai;

- klinikines sveikatos psichologija;

20 -kineziterapija;
1- masaZas;

l4

-

burnos higiena;

l- logistiniq

procesq praktika.

6

1.3. Globos namuose teikiamos paslaugos

Vst Sv. Juozapo globos namuose teikiama specialioji socialine paslauga socialin6 globa.
Tai
visuma paslaugg kuriomis asmeniui teikiama kompleksine, nuolatines
specialistq prieZi6ros
reikalaujanti pagalba. Jq tikslas

-

grqLinti asmens gebejimus pasirupinti savimi

ir integruotis I

visuomenE ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinE
pagalbq.

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo igudziq ugdymas

ir

palaikymas (tvarkant pinigq apskaitq

apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendrauj ant),
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pob[dzio pagalba,
asmenines higienos paslaugq organizavimas, maitinimas,

sveikatos prieZiDros paslaugos (slauga),

darbiniq igudziq ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailes dirbiniai, savaranki5kas patalpq,
aplinkos tvarkymas),

laisvalaikio organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiskumo lyg[.

Socialinio darbo paslaugos. Senatveje del ateroskleroziniq rei5kiniq blogeja psichiniai
paZinimo procesai, atmintis, gebejimas priimti nauj4 informacij4 ir sprEsti iSkylandias problemas.

Sergantieji negali pasirupinti savimi, negali savarankiSkai atlikti daugelio kasdienio gyvenimo

funkcijq.

I

gyventojq problemas globos namuose Zi[rima kompleksiSkai, apimamos
[vairios
paslaugq sritys: aplinkos pritaikymas, aprupinimas technines pagalbos priemonemis, kulturinio
gyvenimo prieinamumas, gyventoj o saugumas.

Kiekvienais metai siekiame gyventojams sudaryti kuo jaukesnQ namti aplinkq: jam
suteikiama galimybe atsiveZti savo asmeniniq baldq ar kitq daiktq, kurie neprieStarauja globos

nornoms. 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. 202l metais gyventojai nauclojosi
atnaujintomis virtuvelemis. Gyventojai esant norui ir poreikiui gali patys (ar darbuotojq pagalb4)

pasigaminti Silto maisto, i5siskalbti savo asmeninius drabuZius. Sios patalpos leidLia iS dalies
savaranki5kiems gyventojams labiau pasirupinti savimi, i5laikyti didesni savo savarankiSkum4 ir
suteikia daugiau pasitikejimo savimi.

Globos namuose gyventojai maitinami 4 (sergantiems debetu
sudaro

ir

- 5) kartus dienoje. Il{eniu

maisto kaloringum4 apskaidiuoja dietiste. Pagal galimybes stengiamasi atsiZvelgti

i

gyventojq poreikius ir sudaryti jq pageidaujamq. meniu. Pageidavimai daZniausiai iSsakomi
-iiems

atvykus

I

globos namus bei globos namq tarybos susirinkimuose. IS da]ies savarankiSki

gyventojai gali pasigaminti savo norimo maisto jiems
irengtoje virtuveleje.

Sveikatos prieZitrros paslaugos. 2021 m. [staigoje dirbo I vyr. slaugytoja, g Bp
slaugytojos, 2 kineziterapeutai ir 0,25 etato BP gydytoja. Esant reikalui, i5kilus
[vairiems
neai5kumams

ir kitiems gydy'tojams

priklausandius gyventojus konsultuoja mfisq
[staigoje
dirbanti gydytoja. Nakties metu, Svendiq, i5eiginemis dienomis, esant nenumatytiems atvejams
kviediame GMP:
2021 m. GMP kviesta 35 kartus.

Globos namq gyventojai ligonineje gulejo 330 dienq.

5-iems pacientams atliktos operacijos PaneveZio Respublikineje ligonineje ar ,Cienos
chirurgijos skyriuje. 1 - Kaune operuotas I pacientas, Vilniuje-l pacientas turejo Sirdies
operacijq ir gydesi 37 dienas.
Gyventojai buvo registruoti pas Seimos gydytojus 194 kartus, I klinikas konsultacijoms 184 kartus, tyrimq ir bandiniq atlikta -289 kartai.
Slaugos poreik[ turindius gyventojus gydytojai globos [staigoje aplanke 15 kartq.

I sanatorijqbuvo i5vaZiavgs I gyventojas.
2 gyventojai gauna (veZami) hemodializes paslaugas.

Gyventojai pagal poreik[ registruojami ir vezami odontologo paslaugoms.
Per 2021 metus globos namq gyventojams atlikta:

o aktyvios mank5tos

-

6964 kartai,

. pasyvus mank5tinimas - 477 kartai,
o iSkelimai I veZimeli - 4013 kartq,
o pasivaik5diojimai kieme -2524 karrai,
o organizuotos iSvykos/keliones

-

90 kartq.

o aktyvinimo veiksmai pragulq profilaktikai - 3413 kartq.
o masaZo seansai

-

423 kartai.

[staigoje gyventojai konsultuojami Seimos gydytojq, atliekamos intravenines proced[ros,
statomos infuzines sistemos, atliekama pragulq profilaktika, atliekami reikalingi tyrimai.

Sunk[s ligoniai maitinami, vartomi, atliekama aktyvinimo programa.,
veZami I sporto salg, atliekama pasyvi

t. y. sodinami,

ir aktyvi mank5ta, individuali ir grupine manksta. Siltuoju

metq sezonu pagal aplinkybes visi gyventojai yra velami

I laukq. Saltuoju metu aktyvesni ir

stipresni gyventojai kasdien dalyvauja grupes mankStose kineziterapijos saleje.

B

II. ISTAIGOS VEIKLAI ITAKOS TUREJUSIU VEIKSNIU APZVALGA
Siame slqtriuje trumpai apraiomi svarbiausieji iioriniai ir vidiniai veiksniai, kurie
pradjusiais metais turdjo itakos istaigos veiklai (nauji isipareigojimai, teisinio reglamentavimo

polgtiiai, strukturiniai polcyiiai). Rekomenduojama trumpai apraiyti, kaip iie iioriniai ir vidiniai
veil<sniai

padejo

r e zul t at q. P at e iki

ar trukdd vykdyti veiklq ir siekti

ama i nfor

m ac

ij a ne tur d tq

v

veiklos plane iikeltq tiksttl

ar

numqtyt4

ir iyt i 3 pus I ap i4.

2.1. [staigos veiklai [takos turOjp veiksniai i5or6je

Ekstremali situacija d6l Covid-l9 ligos. Covid-I9 ligos i5plitimas visame pasaulyje
pakeite kasdienybE

ir Lietuvoje. Tai

ypad paliete institucinius socialines globos namus, senyvo

amZiaus asmenis. Del Covid- ligos protrlkio

ir naujq asmenr{ priemimo

sustabdymo 2021m.

pradZioje m0sq [staigoje buvo net 20 laisvrl vietq tuo tarpu PaneveZio miesto savivaldybes
sudarytoje eileje laukiandiq apsigyventi VSI Sv. Juozapo globos namuose neliko. Tai stipriai

[takojo [staigos finansinE situacijq. Todel, vadovaujantis 2019 m. naujai patvirtinta

asmem+

apgyvendinimo tvarka, savo iniciatyva dejome pastangas kuo greidiau uZpildyi laisvas vietas.
2021 m. m[sq [staigoje uZregistravome net 23 pra5ymus del apgyvendinimo i5 kitq savivaldybiq.

Tuo tarpu per einamus metus i5 Sio sqra5o buvo apgyvendinta 14 asmenq.

Remonto darbai. Pradejus paprastojo remonto darbus paai5kejo, jog nemaZa dalis darbq
(apdaila, reakuperatoriaus [rengimas, koridoriaus

ir

kambariq daLymai, elektros darbai) nera

[traukti remonto apraS4. Norint uZbaigti remonto darbus, siekiant bendro estetinio vaizdo [staigai
teko darbus atlikti savo turimais resursais, kas pareikalavo nemalai papildomq i5laidq. Nepaisant
to, visi darbai galutinai lulbaigti202lm.lapkridio ld.

2.2. fstaigos veiklai [takos turdjg vidiniai veiksniai
Siekiant gerinti socialiniq paslaugq kokybE, 2019 m. buvo atlikti Sie svarbfls veiksmai:
1.

Neryriausybind organizacija.20l8m. [staigos kaip nevyriausybines organizacijos pradeti
vykdyti ES finansuojami projektai sekmingai buvo tqsiami2}2l m.

2.

Yie5inimas. Nuolat atnaujinama informacija [staigos internetiniame puslapyje
wwwjuozapogloba.lt: papildyta informacija apie teikiamas paslaugas, vykdomus projektus,
personalq socialines globos kainas, laisvas vietas ir apgyvendinimo istaigoje tvark4. Taip pat
nuolat atnauj inama informacij a [staigos socialinej e Facebook paskyroj e.

a

Globos namq taryba. 2021 m. Globos namq tarybos nariai nebuvo susitikE, nes del Covid-

19 epidemijos Salyje vadovaujantis SAM bei SADM rekomendacijq pasikeite [staigoje

buvusi darbo organizavimo tvarka. Visi skyriai atskirti, veiklos suskirstytos skyriais, nebuvo
organizuojamos bendros gyventojq veiklos. Globos namq tarybos nariq sveikata pablogejo.
4.

Bendradarbiavimas. Del Covid-19 ligos epidemijos Salyje bendradarbiavimas su kitomis
[staigomis buvo apribotas. Tad 2021m. pasiraSytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys:
1. PaneveZio

2.

Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centras;

P anev eLio mie

sto savivaldybes admini stracij a;

3. PaneveZio darbo rinkos mokymo centras;

4. Labdaros ir paramos fondas ,,Nauja viltis".

Pagerejus situacijai

del Covid-l9 ligos Salyje, tgseme bendradarbiavimq

su

PaneveZio miesto bendruomenemis: LPF ,,Maisto bankas" (maisto produktai labdaros

valgyklos veiklai); PaneveZio aklqjq biblioteka (i5duotos audio knygos klausymui), VSI
PaneveZio darbo rinkos mokymo centru (moksleiviq praktika), Karaliaus Mindaugo husarq

bataliono kariais (pagalba labdaros valgykloje ,,Betliejus"), PaneveZio kraSto Zmoniq su
negalia s4junga (eksponuotos parodos), PaneveZio saviugdos klubas ,,Auk" (projektine

veikla); ,{rZuolo bei Vilties progimnazijos, Lld ,,Gintar6lis", VDC ,,Gerumo tiltai",
bendruomeniniai vaikq globos namai ,,Svajon6", PaneveZio pataisos namq kolektyvas, geliq
salonas ,,Juoda orchideja" (dovanos gyventojams), PaneveLio Kazimiero Paltaroko bei
Mikalausko menq gimnazijos (mokiniq koncertai), Jaunuoliq dienos centras (muzikos grupe

Mes" dovanojo koncert$, ,,Raudonasis kryZius" (savanoriq lankymasis pas gyventojus),

RIMI Lietuva (dovanos gyventojams

Svendiq proga), Savirai5kos studija ,,Saulds mandala"

(gerumo akcija Motinos dienos proga), UAB Sanofi

-

Aventis Lietuva (dovanotos knygos

gyventojams).

GlaudZiai bendradarbiavome su PaneveZio miesto poliklinika (organizuotas gyventojq
skiepijimas nuo Covid-19) bei Skuodo, Plink5iq (MaZeikiq r.), Skemq socialines globos
namais bei GN ,,Senevita", dalinomes gerqja patirtimi.

5.

Vie5ieji pirkimai. 2021 m. toliau vykdyti vie5ieji pirkimai. Pirkimai atliekami,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vie5qjq pirkimq istatymu, maZos vertds pirkimq tvarkos
apra5u, patvirtintu Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. [sakymu Nr.

15-97 ,,Del maZos vertes pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo", Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, vie5qjq pirkimq organizavimo tvarka, patvirtinta Viesosios [staigos Sv.
Juozapo globos namq direktoriaus 2017

m. birZelio 29 d. [sakymu Nr. V-13A, kitais

vie5uosius pirkimus reglamentuojandiais teises aktais bei pirkimo dokumentais.

MaZos vertds pirkimq bendra visq sudarytq sutardiq verte

ir pirkimq skaidius

(i5skyrus

tokius, kurie atlikti vadovaujantis Vie5qjq pirkimq [statymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi,
10

ar kai atlikti pirkimai, po kuriq sudarytq pirkimo sutardiq nereikalaujama paskelbti
CVp IS
vadovaujantis Vie5qiq pirkimq [statymo 86 straipsnio 9 dalimi ir Komunalinio
sektoriaus

pirkimq [statymo 94 straipsnio 9 dalimi, taip pat kai pirkimai atlikti per
centrinq perkandiqjq

organizacij{: prekes 158.042,00 (vienas Simtas penkiasdesimt astuoni ttkstandiai
keturiasdeSimt du Eur 00 cnt) - bendras pirkimq skaidius 17 (septyniolika), paslaugos
18.925,91Eur (a5tuoniolika ttikstandiq devyni Simtai dvideSimt penki Eur

pirkimq skaidius

3

9l cnt) -

bendras

(trys), darbai 9.992,68 Eur (devyni tukstandiai devyni

devyniasdeSimt du Eur 68 cnt)

-

Simtai

bendras pirkimq skaidius 1 (vienas). Bendra sudarytq

sutardiq verte 186.960,59 Eur (vienas Simtas aStuoniasdeSimt SeSi t[kstandiai devyni
Simtai
SeSiasde5imt 59 cnt).

Sutartys kuriq nereikalaujama paskelbti pagal viesqjq pirkimq
[statymo 86 straipsnio 9 dal[:
bendras pirkimq skaidius 465 (keturi Simtai Se5iasde5imt penki), bendra sudarytq sutardiq,

atlikus maZos vertes pirkimus, verte (Eur) 72.505,37 (septyniasdesimt du tlkstandiai penki
Simtai penki 37 cnt).

6. Savanorystb.202l metais [staigoje uZregistruota 20 sutardiq savanoriq kurie talkininkavo

[vairiose {staigos organizuotose veiklose.

4 lenteleje matoma, jog didZiausi4 dal[ (12)

savanoriq sudaro asmenys, talkininkavE maitinimo organizavime labdaros valgykloje
,,Betliejus".

Kiti savanoriavo socialineje, uZimtumo, fikineje srityse.

2021 m. VS[

Sv.

Juozapo globos rulmuose priememe vien4 savanor[ pagal EST programq (Turkija).

Eil. Nr.

Savanoryst6s veiklos sritis/ programa

Savanoriq

skaiiius
1

2

J

Projekto VVG ir kiti savanoriai labdaros valgykloje ,,BetlieiuF
Pagalba Istaigos uZimtumo/ socialineie/ Ukineie veiklose
Europos Savanoriq Tamybos programa (EST)

uso

4 lenteld. 2021 m. Savanori4 skaiiius {staigoje

prgrt

prrg**^

11

8
1

20

2021 m. gruodZio 3 d. {staigai pratgsta Jaunimo savanorius priimandios organizacijos
akreditacija iki2024 m. sausio 01d.
2021m. [staigai patvirtintas ilgalaikiam savanoriui priimandios organizacijos statusas ir

suteiktas Europos Solidarumo korpuso kokybes Zenklas,
Kokybes Zenklo parai5ka galioja iki2027 m. gruodZio 3ld.
7. Parama istaigai. 202I m. pasira5ytos 5 paramos sutartys:

L

UAB,,Valentis Pharma";

2. UAB,,Nostra";
3. UAB ,,Auk5taitijos vandenys'o;
4. AB ,,PanevdZio energija";
5. UAB ,,Ramybes takas".
1.1.

Nr.

2021-01-LT02-ESC5O-007372.

Dalis paramos yra suteikta Covid-19 ligos pasekmiq maZinimui

ir

prevencijai

(medikamentai). Kita dalis prisideda prie PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejus" veiklos

bei V5[ Sv. Juozapo globos namq socialiniq paslaugq kokybes gerinimo (kuriant aplinkq
demencij a sergantiems asmenims).

Laisves TV

-

Organizacija

organizavo parameasmens apsaugos priemonemis.

AIMA

(Pranclzija)

-

organizavo neigaliqjq technikos

ir

slaugos priemoniq

siuntos pristatymq mfisq [staigai. Sios paramos deka [staiga [sigijo slaugos lovq, diuZiniq,

vaik5tyniq ir kt.

8. MaterialinOs

baz6s atnaujinimas:

202l metais isigytas

o
o
.
o

Sis

ilgalaikis turtas:

Kupoline indaplove (,,Infrastrukttros" projekto leSos, 2153,8 Eur),
Skalbiniq dZiovykle, (,,InfrastruktDros" projekto leSos, 1089 Eur),
Sieninis kondicionierius ([staigos leSos, 1398,76 Eur).
NuoZulnus keltuvas (,,Infrastrukt[ros" projekto leSos, 5775 Eur),

III. ISTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
apie istaigos veiklos plane numatytq til<sl4
vertinimo lviterijus. Po to nuosekliai apraiomos visos vykdytos

Siame sleyriuje pateikiama informacija
pasiekimq atsiivelgiant

I

progromos.

Veiklos tikslq [gyvendinimas
Strateginis Globos namq tikslas

-

gerinti socialiniq paslaugq Sr. Juozapo namq

gyventojams kokybE ir uZtikrinti istaigos personalui sqlygas kuo kokybi5kiau teikti socialines ir
medicinines paslaugas.

Vertinant [staigos numatytq tikslq igyvendinimq pateikiame atskiras 2021 m. metiniame
veiklos plane numatytus uZdavinius, priemones, siekiamus ir pasiektus rezultatus.

UZdavinys. 1. Gerinti globos namq gyventojq gyvenimo kokybp. Projektas ,,VS1 SV.
JUOZAPO GLOBOS NAMU INFRASTRUKTUROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGU
PLETRA IKURIANT SAVARANKISKO GYVENIMO NAMUS.., Nr. 08.1.1-CPVA-R-4075I

-0005.

PRIEMONES:
1

.1.

Atlikti papildomus

paprasto_io remonto darbus pasibaigus rangos darbu- sutardiai

REZULTATAI:

t2

l. Atlikti paprastojo remonto darbai remontuojamoje

pastato dalyje.

Pagal pasira5ytq rangos darbq sutart[ globos namq pastate adresu Katedros
a. 3 panevdzys
UAB "svalex" atliko dalies patalpq paprastojo remonto darbus: pakeisti ir suremontuoti
kambariq ir bendryiq patalpq sanitariniai mazgai, pakeistos praplatintos gyvenamqjq
kambariq,
sanitariniq mazg|4, balkonq durys, pakeistos pagrindinio
iejimo mechanines durys I automatines.
Taip pat pakeisti remontuojamoje pastato dalyje buvg mediniai langai plastikinius. pakeista
I

grindq danga gyvenamuosiuose kambariuose, kambariq sanitariniuose mazguose
bei bendro
naudojimo patalpose (koridoriuose). Bendro naudojimo vonios kambaryje
[rengtas lubinis
keltuvas. Remontuojamoje pastato dalyje demontuotas senasis liftas, o jo vietoje
sumontuotas
naujas liftas su platesne dury anga. [rengta reakuperacine kambaritl vedinimo
sistema. Vonioje
[rengtas lubinis keltuvas,

jis palengvino

[staigos darbuotojq darb4 perkeliant gyventojq

iS

neigaliojo veZimelio i voniq. Demontuotas senas ir sumontuotas naujas platforminis keltuvas

iS

pirmo I antr4 auk5tq

.

Numatytas rezultatas pasiektas, projektas uZbaigtas pagal projekte numatytus
lgyvendinimo
terminus ir sqlygas. Visi darbai atlikti pagal projekte numatytus darbq Ziniara5dius iki 2021 m.
lapkridio 11d.
UZdavinys. 2.

[kurti 6 vietq savaranki5ko gyvenimo namus.

Projektas ,,VS1 Sv. JUOZApO

GLOBOS NAMU INFRASTRUKTUROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGU PLETRA

IKURIANT SAVARANKISKO

cwENIMo

NAMUS", Nr.

08. I . I -cpvA-R-407-5

1

-0005.

PRIEMONES:
2.l.Rekonstruoti pastat% esant[ Katedros a. 4, paneveZys.
2. I

.

Sukomplektuoti baldus savaranki5ko gyvenimo namams.

2.3. Puengti visus reikalingus ir teises aktuose nustatytus dokumentus.

REZULTATAI:

L Rekonstruotas savaranki5ko gyvenimo rulmq pastatas;
2. Sukomplektuoti baldai 5 kambariuose;
3. Parengtas butinqjq dokumentq komplektas savarankisko gyvenimo namams

Per 2021m. vykdant projekt4 "VS[ Sv. Juozapo globos namq infrastrukt[ros modernizavimas ir paslaugq
pletra [kuriant savaranki5ko gyvenimo namus" buvo atlikti sie darbai:

Pagal pasira5yt4 rangos darbq sutart[ pastate adresu Katedros a.4, PaneveZys darbus
atlieka UAB "CoReal". Vykdant rekonstrukcijos darbus 2021 metais buvo

atlikta:

pastato

antrame aukSte kambariq grindys i5klotos PVC danga. Sumontuoti baldai. Nupirkta buitine
[ranga. Taip pat sumontuoti laiptai

I antr4 auk5tq. Atlikti
13

daliniai aplinkos tvarkymo darbai

(iSklotos trinkeles, sulygintos Zemes). Del karantino
apribojimq Sio pastato rekonstrukcijos darbrl
sutartis pratgsta, darbus planuoj ama bai gti 2022 rr ketvirt[.

Savaranki5ko gyvenimo namq priemimo

ir apgyvendinimo tvarkos dokumentai bus

rengiami pilnai [rengus pastatq pritaikius i5 dalies savarankiskai gyventi
asmenims su negalia.

Uidavinys.3. Pt6sti dienos socialinds globos bei prieZiiiros (integralios pagatbos)
namuose
paslaugas Panev6Zio mieste.

PRIEMONES:3.1. Tpsti integralios pagalbos paslaugq namuose veikl4. projektas
,,INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGU, TEIKIAMU NAMUOSE, PLETRA IR
KOKYBE S GERINIMAS PANEV EZIO MIESTE" Nr.

08. 4. I -ES

FA-V- 4 I 8 -04 -0026.

REZULTATAI: Bendras paslaugq gavusiq asmenq (projekto dalyviq) skaidius - ne
maZiau 6.
2021 metais toliau buvo tEsiamas ES finansuojamas projektas (pasirasytas papildomas
susitarimas del paslaugq tEsimo)
paslaugos,

t. y.

-

integralios pagalbos (socialines globos

ir

Seimose priZiflrimiems asmenims paslaugos, siekiant, kad

slaugos)

[

namus

juos priZifrrintiems

artimiesiems bfltq sudarytos geresnes sqlygos
igyti, patobulinti profesinE kvalifikacij4

ir

(arba)

dalyvauti darbo rinkoje, o jq globojamiems Seimos nariams sudarytos sqlygos kiek
[manoma
ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamq pagalbqu t. y. sudarytos sqlygos gauti
aukstesnes kokybes integruotas paslaugas (glob4

ir slaug{ namuose.

Rezultatai pasiekti pilnai. Integrali pagalba

iki

2O2l m. spalio 31 d. buvo suteikta

7

neigaliems ir senyvo amZiaus asmenims. Pagalba vienam asmeniui buvo teikiama iki 4,5 val. per

dienq 5 dienas per savaitg. J4 teikia viena mobili komanda, kuriq sudaro socialinis darbuotojas,
socialinio darbuotojo padejejas, slaugytojo padejejas, kineziterapeutas bei Bp slaugytojas. Tuo
padiu projekto vykdymo eigoje teikiamos individualios

ir grupines konsultacijos

siekiant padeti jiems priimti artimo Zmogaus ligA jq suprasti, suteikti Ziniq

ir

Seimos nariams,

supratimo.

Siekiant uZtikrinti dienos socialin6s globos paslaugq asmens namuose tolimesn[ teikimq
VieSoji [staiga Sv. Juozapo globos namai nuo 2021m. lapkridio

paslaugos finansuojamos

I

d. toliau teikia paslaugas. Sios

i5 valstybes biudZeto tiksliniq dotacijq

ir

asmens leSq. Asmens

mokejimas skaidiuojamas pagal asmens turimas pajamas. Tiksline Sios paslaugos gavejq grupe

-

asmenys, turintys sunkiq negaliq. Dienos socialines globos asmens namuose paslaugos poreik[

nustato PaneveZio miesto savivaldybes paskirtas socialinis darbuotojas. Dienos socialines
globos paslaugos teikiamos nuo 3

Uidavinys. 4.

iki

8 val. per par%

Kurti grupinio

iki

7 kartq per savaitp asmens namuose.

gyvenimo globos namus demencija sergantiems

asmenims.

PRIEMONES: 4.1. [kurti globos namuose skyriq demencija sergantiems asmenims.
L4

REZULTATAI: [kurtas skyrius, pritaikytas demencij a sergantiems asmenims.
2020 m, [staigoje pradetas kurti ,,demencijos skyrius", tadiau prasidejus Covid-I9 epidemijai,
darbas [staigoje buvo perorganizuotas I atskirus skyrius, tad demencijos skyriaus atsisakeme.

Tik

atlaisvinus karantinq Siame skyriuje [rengtas atskiras iejimas su kodiniu uZraktu. 2021 m. Sia
I
atskirq zonq perkeleme globos namq gyventojus, sergandius demensija, jq saugumui uZtikrinti.
Tadiau perorganizavus paslaugas taip, kad Sie gyventojai butq nuolatinai priZilrimi atskiro
darbuotojo,

jis

organizuoja uZimtumq Siame skyriuje. Pradejus teikti Sias paslaugas paaiSkejo,

jog tokioms paslaugoms organizuoti reikalinga specifine jauki aplinka, kurioje galetq jaustis ir
saugiai, ir jaukiai, kas smarkiai prisidetq prie jq sveikatos ir emocines geroves. Rekomendacijose

del demensija sergandiq asmenq aplinkos pritaikymas nurodomas kaip vienas svarbiausiq
veiksniq. Aplinka turi blti jauki ir paZ[stama, padedanti i5vengti galimq pavojq (paslepiant ar
uZrakinant potencialiai pavojingus daiktus), erdves tinkamai ap5viestos. Todel 2022 m.
planuojama Siame skyriuje praplesti

ir [rengti specialiq uZimtumo

erdvE, kurioje

bltq

sudaryta

galimybe ne tik i5gerti arbatos/ kavos, pasigaminti uZkandZiq, bet ir saugiai, priZilrint darbuotojq
patiems gyventojams uZsiimti jiems megiama veikla.

Uidavinys. 5. Kurti dienos uiimtumo centr4.
PRIEMONES: 5.1.Telkti lesas Sio projekto adresu vaiZganto g. [gyvendinimui.

REZULTATAI: Parengtas projektas ir pateikta paraiSka ES fondui, esant kriterijus atitinkandiam
kvietimui dalyvauti proj ekte.
Adresu VaiZganto g. 17, PaneveZys parengtas

ir suderintas projektas uZimtumo centrui.

Tadiau

2021m, parai5kos neparengtos, nes nera aktualiq paskelbtq naujq kvietimq dalyvauti ES
fi nansuoj amuose

konkursuose.

UZdavinys. 6. Teikti kompleksines paslaugas Seimai Panev6Zio mieste.
PRIEMONES:.

6. 1. TEsti

projektq,,PanevdZio bendruomeniniai seimos namai".

Projektas,,PANEVEZIo BENDRUOMENINIAI Spttvtos NAMAI", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
REZULTATAI: Projekte dalyvavusiq asmenq ne maZiau nei 500.
Projekto tikslas

-

organizuoti

ir

kompleksi5kai teikti paslaugas visoms PaneveZio

mieste gyvenandioms Seimoms, siekiant igalinti Seimas [veikti i5kilusius sunkumus
savarankiSkai pasirupinti savo Seimos gerove,

ir

krizes,

taip uZtikrinant pozityvi4 Seimos raidq bei

prisidedant prie Seimos gyvenimo kokybes gerinimo.

Projektas ,,PanevdZio miesto bendruomeniniai Seimos namaio', kur[ PaneveZio

miesto savivaldybe igyvendina su partneriu ,,VSI Sv. Juozapo globos namai", vykdo
Bendruomeniniq Seimos namq funkcij4

ir teikia kompleksines paslaugas Seimoms (asmenims),
15

iteviams, globejams, vaikams, gyvenantiems PaneveZio mieste. Nuo projekto pradZios 2018 m
rugsejo men.

iki

2021 m. gruodZio 31d. [sisavinta 581744 Eur. 2021 m. asmeninio asistento

paslaugq gavo 23 asmenys. Dar 474 nauji dalyviai dalyvavo pozityvios tevystes mokymuose,

[g[dziq ugdymo, dailes, muzikos, Sokio - judesio terapijos uZsiemimuose, individualiose
grupes psichologq, socialiniq darbuotojq konsultacijose, mediacijoje, vaikq prieZiiiros

Seimos

ir

paslaugoje, Seimq stovyklose. I5 viso iki 2O2l m. pabaigos kompleksines paslau gas gavo 2245
asmenq. Kompleksines paslaugos Seimai bus tgsiamas

Kiti 2021 m. iytkiai, sus|e

su

iki 2022-08-31.

iio orojekto ytkd)tmu:

1. Projekto pristatymas 2021-06-01 LR prezidentlroje vykusioje
praktineje konferencijoje: ,,Seimos politikos iSS[kiai
Seimai (praneseja

- projekto koordinatore

ir

mokslineje

galimybes: kompleksines paslaugos

Roberta Daubaraite

-

Rande).

2. Projekto veiklos 3 gimtadienio Svente paneveZio ,,Garse,,.

Uidavinys. 7. I5laikyti EQUASS standartq, matuojant ir vertin ant pa?angq.
PRIEMONES :. Parengti dokumentus paZangos ataskaitai.
PToJeKtas

,,SOCIALINIU PASLAUGU KOKYBES GERINIMAS, TAIKANT EQUASS

KOKYBES SISTEMA", Nr. 08.4. I -ESFA-V-421

-01 -0001

REZULTATAI: Parengti EQUASS pazangos ataskaitquZ praejusius metus.
Projekto tikslas

-

EQUASS diegimas [staigoje, siekiant igyti EQUASS Assurance sertifikat4.

Projekto metu buvo i5kelti (ir igyvendinti) Sie uZdaviniai:

o
o
o
o
.
o

[staigq vadovq mokymai;
[staigq koordinatoriq mokymai;
[staigq praktiniai mokymai (su moderatoriumi);

Praktiniai mokymai darbuotojams;
EQUASS diegimas [staigoje;
EQUASS auditas [staigoje.

Gavusi EQUASS Assurance sertifikatq [staiga [sipareigojo tris metus tobulinti veiklos rezultatus

ir

kasmet, t.y. praejus 12

ir 24 men. po EQUASS sertifikavimo, atlikti

Praejus trims metams, [staiga

paZangos ataskaitq.

gali i5 naujo siekti sertifikato pratgsimo. V5[ Sv. Juozapo globos

ruImq EQUASS Assurance sertifikatas galioja

iki2022 m.balandZio

18d.

Sis projektas paskatino praplesti [vairias administracinio darbo sritis, kurios tiesiogiai susijE su
paslaugq kokybes gerinimu. I kasmetin[ paslaugq kokybes vertinimq [traukiame

padius paslaugq gavejus bei

jq

ir darbuotojus, ir

artimuosius. Darbuotojq pasitenkinimas darbu yra tiesiogiai

susijEs su atliekamo darbo kokybe. Atlikus darbuotojq apklaus6 paai5kejo,

jog net 97 proc.

darbuotojq yralabailiS dalies patenkinti ar tiesiog patenkinti savo darbu (3 pav.).
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Ar esate patenkintas darbu istaigoje?

3

ytlt>641

i.la:ntnllltal

darbu istaigoje

nepatenkinlar,.-nepBtenkilltat

?!4

pav. Darbuotojtq pasitenkinimas

c?t

-n''

rryffi
Galime manyti, jog darbuotojq pasitenkinimq darbu lemia [vairios prieZastys, tame
tarpe ir palankios darbo s4lygos. Papra5ius atsakyti, ar darbuotojai patenkinti darbo sqlygomis (4

pav.) [staigoje, absoliuti dauguma (96 proc.) [vardino ,,i5 dalies sutinku" bei ,,visiSkai sutinku".

Esu

patenklntas sauo darbo sqilygornls

4

pav. Darbuotoj4

pasitenkinimas darbo
sqlygomis

Visiikai

sutirrku

dalies
sr.rtinku

ti

li clalies
nesr.rtinku

Vi:iikai
nesutinklr

Vertinant paslaugq kokybE apklausti

ir

gyventojai. Jiems taip pat buvo pateiktas

klausimynas, kuri padejo uZpildyti darbuotojai ar studentai, atliekantys praktikq. I klausimq,,Ar
esate patenkintas globos namuose teikiamomis socialinemis paslaugomis?" (5 pav.) net 74 proc.

Atsake "tikrai taip" ir 22 proc. atsake "i5 dalies patenkintas".

Av

esate patenkintas teiklamornis
sociatrinEm is paslaugo mis?
Nelabai

Visiikai
nepatenkintas
Oo.l

Tikrai taip
7415

L7

pav. Gyventoj4
pasitenkinimas
socialindmis
paslaugomis.
5

Siekiant [staigos socialiniq paslaugq kokybes nuolatinio gerinimo,

I

vertinimo procesq yra

[trauktas socialines globos normq atitikties vertinimas, kuriame dalyvauja skirtingq sridiq
darbuotojai, ir gyventojai ar jq artimieji. Sio vertinimo deka galime tobuleti ir pamatyri
[staigos

silpnqpias vietas, kurias reikia tobulinti. Socialiniq globos normr{ atitikties vertinimo
dalyviai

kiekvienai vertinamai sridiai ra5e pastabas

ir

pasitlymus. Tokiu bfrdu visi vertinimo metu

pateikti pasi[lymai yra apibendrinti, aptarti susirinkimo metu ir
[traukti I ateinandiq metq veiklos
planq.

UZdavinys.

8. Siekti

efektyvaus komandinio darbo

ir

kryptingai ugdyti vertybilkai

motyvuotq, profesionalq personal4.
PRIEMONES : 9. I . Organizuoti tikslingus darbuotojq tobulinimosi renginius

REZULTATAI: Darbuotojg dalyvavusiq tiksliniuose mokymuose ne maZiaunei 20.
2021 metais net 48 [staigos darbuotojai dalyvavo [vairiuose tiksliniuose mokymuose:

o
o
o
o
o
o

3 administracijos darbuotojai;
18 socialinio darbo specialistq;

22 sveikatos prieZi[ros specialistai;
1

lkio dalies darbuotojas;

4 darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas asmens namuose.

Vadovaujantis 2020 m. geguZes

I

d. LR SAM [sakymu, kreipemes I valstybinq akreditavimo

sveikatos prieZitiros veiklai tarnyb4 prie SAM del spaudo numeriq, kuriuos privalo slaugos

specialistai lgyti iki 2021 m. gruodZio 31 d. Tad visi {staigoje dirbantys slaugytojo padejejai
(16) laiku gavo patvirtintus spaudo numerius.

.

Del ekstremalios situacijos Salyje, dalis mokymq vyko nuotoliniu b[du. Tokiu bldu galejo

dalyvauti daugiau darbuotojq nei iprastai, tadiau del rezultatq efektyvumo, teikiame
pirmenybE mokymams, kurie vyksta kontaktiniu b[du.

IV . ISTAIGOS VYKDYTI PROJEKTAI
IV. I. PAN EYtT]O LABDAROS VALGYKLA,,BETLIEJUS"
Projekto tikslas

-

Socialiai paZeidLiarrtq asmenl+ maitinimas PaneveZio labdaros valgykloje

,,Betliejus"

Projekto uZdaviniai:

1.

Projekto koordinavimas

-

maisto produktq telkimas, sriubos gaminimas, maitinimo

organizavimas;

2.
3.

LeSq telkimas sriubos gamybai;

Partneriq [traukimas I projekto vykdymq

1B

4.

Savanoriq [traukimas ir palaikymas.

REZULTATAI
PaneveZio labdaros valgykloje ,,Betliejus" kiekvien4 darbo dienq apsilanko 40-50
nepasiturindirS alkstandiq miesto gyventojq. Labdaros valgyklos tikslas - pamaitinti
vieniSus,

socialiai remtinus, irlar nelgalius, maZas pajamas gaunandius asmenis,
miesto gyventojus.

-

Dauguma valgyklos lankytojq

I skurdq patekusius

socialinq atskirt[ patiriantys asmenys: nakvynes namll

gyventojai, darbo neturintys, i5 [kalinimo [staigq gr[Zq asmenys, maZas pajamas gaunantys
asmenybei jq artimieji, pagyvenE, ligoti, vieni5i asmenys. Kai kuriems asmenims Sis karStos,
garuojandios sriubos dubenelis, riekele duonos yra vienintelis dienos valgis. PaneveZio labdaros

valgykla,,Betliejus" tapo minimalios, bet reik5mingos pagalbos stotele vargstantiesiems.
Valgyklos darbu rtpinosi

ir

darbus koordinavo Sv. Juozapo globos namq darbuotojai:

sandelininke bei virejos (atsakingos uZ maisto gaminimq bei maisto daviniq i5davim4),
programos koordinatore (atsakinga

ui klientq registracijq bei tvarkos ir Svaros palaikymq

patalpose, kuriose dalinamas maistas, uZ remejq paie5kq programos tgstinum6 projektq
valgykleles lankytojams koordinavim4
(surenka

ir

ir

vykdym4 bei ruoSiamo maisto kokyb$, vairuotojas

parveLa labdarai skirtus maisto produktus). Projektas sekmingai veike visus 2021 m.,

nenutr[kstamai tEse veikl4 i5tisus metus

tik

geradariq

ir

remejq deka. Pagrindinius darbus

-

maisto surinkimq paruoSim6 le5q telkimq- vykdo VS[ Sv. Juozapo globos namq darbuotojai.

Savanoriai [traukiami

[

,,Maisto banko" organizuojamas akcijas, kuriose

jie

padeda surinkti

paaukotus maisto produktus. Ypad buvo kreipiamas demesys I partnerystE.

2021 m. tEsesi i55ukiq metai visoms bendruomen0ms, ne iSimtis
Tadiau vargSai niekur nedingo,

o ekonominis [vairiq sridiq

ir mfisq

organizacija.

,,sustojimasoo dar daugiau itrauke

Zmoniq I skurdq ir paskatino naudotis labdaros valgyklos pagalba.

Net esant karantinui del COVID
i5sineSimui, nes pagalbos reikejo

ir

- 19

dalinome maist4 vienkartiniuose induose

reikia ypad skurde esantiems asmenims. Atejusiems I

labdaros valgykl4,,Betliejus" lankytojams papildomai pasifllome po apsauginE veido kaukq, kad
saugotq save

ir kitus PaneveZio mieste. Vidutini5kai pagaminame po 180 porcijq sriubos ar koSgs

per savaitg. Per 2021m. pagaminta 8900 porcijq po 500 g. tirstos sriubos ar sodios ko5es.
PaneveZiediai

[sitraukia

i

ir

miesto bendruomends noriai [sitraukia

[ Siq veiklq: jaunieji

ateitininkai

produktq rinkimo akcrjq,,Maisto Bankas", [kininkai bei pavieniai asmenys atveZa

darZoviq. PaneveZio miesto gyventojai aktyviai prisideda prie Sventems ruoSiamiems paketams

reikalingq maisto produktq sutelkimo. Yien 2021m. k[diq dien4 buvo i5dalinti 70 Sventiniq

bUtinqiq maisto produktq paketq. 2021

m. I

,,Betliejus" veiklq [sitrauke 8 nuolatiniai savanoriai.
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savanori5k4 PaneveZio labdaros valgyklos

Panev6liomiesto Privatosnsrrenyr Xooperatyvai

,^rffi
,

PalaimintojoJ.

Miiuhrcro miliia
{l*v1
.,.f
;..:i,i:1s,

l

:,:,

pav. 2021 m. gauta parama Panevdiio labdaros vargklai ,,Betliejus',
2021 m. PaneveZio valgyklos ,,Betliejus" veiklai didZiausia dalis paramos gauta maisto
produktais i5 ,,Maisto banko" (6 pav.). Tuo tarpu didZiausias finansines paramos teikejas
6

-

Palaiminto Matulaidio misija iS JAV. PaneveZio miesto savivaldybe pagal nevyriausybiniq
organizacijq remimo programq projektui skyre neZymi4 dal[ - lOlT Eur labdaros valgyklos
iSlaikymui.
Pavienes akcijos

ir savanoriai, privadiq Zmoniq iniciatyvos yra graZios solidarios

ir jautrios

visuomends Zenklas, tadiau tokias i5laidas kaip komunalines, maisto gamyba (virejq darbo
uZmokestis), savanoriq palaikymas

ir

kitos (transporto, telekomunikacijq viesinimo

ir kt.)

organizuojant labdaros valgyklos veiklqyra sudetinga sutelkti vien tik aukotojq pagalba.

IV.2. PROJEKTAS ,,SOCIALINES PRIEZIUROS PASLAUGOS 5V.
"IUOZA.PO
GLOBOS NAMU LABDAROS VALGYKLOS,,BETLIEJUS" LANKYTOJAMS",
NR.08.6. 1 -ESFA-T-g 27 -01-0099

Projekto tikslas

-

suburti socialinei savanori5kai veiklai Sv. Juozapo globos namq labdaros

valgyklos ,,Betliejus" lankytojus, siekiant didinti

jq socialinp integracij q ir

socialing atskirt[. Sio tikslo siekiama ugdant

ir palaikant tikslines

igldZius, [traukiant juos

darbines veiklas.

[ [vairias socialines,

l0

maLinti esamq

grupes dalyviq socialinius

savanoriq dalyvavo teikiant

socialines paslaugas 30 asmenq.

Projekto uZdaviniai:

l. Organizuoti mokymus savanoriams

bei konsultacijas savanorius priimandios

organizacij os darbuotoj ams;
2. Ugdyti ir

palaikyi projekto tikslines grupes dalyviq socialinius igfldZius, [traukiant juos

[ [vairias socialines veiklas bei organizuoti maitinimo paslaugq.
20

Projekto veiklos:

l.

projekte dalyvaujandiq savanoriq mokymai bei savanorius priimandios organizacijos

darbuotoj q konsultavimas/ informavimas;
2. maitinimo organizavimas labdaros valgykloje ,,Betliejus" bei asmens namuose;
3. darbiniq [gfidZiq ugdymas;

4. grupines sielovados specialisto konsultacij os;
5. individualios socialinio darbuotoj o/ psichologo konsultacijos.

Projekto rezultatas

-

projekto igyvendinimo metu Sv. Juozapo globos namq labdaros
valgyklos ,,Betliejus" lankytojai buvo [traukti I naudingq socialinq savanori5k4 veikl4; parengti
darbuotojai darbui su savanoriais; savanorius priimandios organizacijos internetineje svetaineje

buvo skelbiama informacijq apie vykdomas veiklas. Socialines paslaugas gavo 30

asmenry'

5eimq.

Projekto nauda

-

igyvendinus projekt4 savanoriai igijo patirties

asmenines krizines situacijas, projekto rezultatai prisidejo

ir gebejimq valdyti

prie PaneveZio miesto socialinq

atskirt[ patiriandiq asmenq maZejimo uZtikrinimo bei savanori5kos veiklos skatinimo. Galutiniai
naudos gavejai buvo tikslines teritorijos gyventojai.

Bendra projekto trukme

- 12 menesiq. Projekto veiklos baigtos 2021-10-OL projekto

tEstinumui uZtikrinti buvo sudarytos naujos savanorystes sutartys. Savanoriai patys dalyvt2
socialiniq igUdZiU ugdymo procese, veliau t4patirt[ perduoda naujiems ,,Betliejaus,, lankytojams,
skatindami [sitraukti juos I savanori5k4 socialinE veiklq dalyvauti savipagalbos grupese ar sillyti
naujas veiklas.

PATVIRTINTU ASIGNAVIMU PANAUDOJIMAS
vieSosios [staigos 5v. Juozapo globos namq 2021 m.l65os,

PAJAMOS 2021

jq Saltiniai:

M. EUR

LeSos i5 Panev6Zio miesto savivaldyb6s pagal kompensavimo
uZ ilgalaikes ir trumpalaikes socialines globos paslaugas sutartis

rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ ilgalaikes
socialines globos paslaugas sutartis
Le5os i5 Vilniaus miesto savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ ilgalaikes socialines
globos paslaugas sutartis
Le5os i5 Klaip6dos rajono savivaldyb€s pagal kompensavimo uZ ilgalaikes
socialines globos paslaugas sutartis
Le5os i5 Pasvalio rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ ilgalaikes socialines
globos paslaugas sutartis
Le5os i5 Anyk5iiq rajono savivaldyb6s pagal kompensavimo uZ ilgalaikes
socialines globos paslaugas sutartis
Le5os i5 Kupi5kio rajono savivaldybds pagal kompensavimo uL ilgalaikes
socialines globos paslaugas sutartis

338914

Le5os i5 Panev6Zio

21.

2649s
10213

3703

29ts
690 r

8988

Pakruojo rajono savivaldybds pagal kompensavimo uZ ilgalaikes
socialines slobos n mlaugas sutartis
LeSos i5

1

Globos namq gyventoiu asmenines le5os uz sociarine qrohn naocr srrrqrri
Lesos ls lanKytoJq pagal mokejimo uZ dienos socialines globos
teikiamos asmens
namuose paslaugas
I-esus rs ranevezro mlesto savivaldybds uZ dienos socialines globos
teikiamos
asmens namuose paslaugas
Lcsos ls tanKytoJq pagal moke.ltmo uZ lankomosios prieZiuros namuose paslaugas
sutartl (08.4. 1 -ESFA-V-4 1 8-04-0026)
Lesos ls ranevczio miesto savivaldybds pagal mokejimo uZ lankomosios prieZi[ros
namuose paslaugas sutartl (08.4.1-ESFA-V-4lg-04-0026)
Le5os is VSI

Integruotq sveikatos paslaugq centro pagal mokejimo

163

5s1166
378
6576

t366
2437

uZ lankomosios

prieZiDros namuose paslaugas sutarti (08.4.1-ESFA-v-a t g-oa-oorfl F.t tidn*
LeSos i5 Bf Panev6iio socialiniq paslaugq centro pagal mokejimo uZ lankomosios
prieZilros namuose paslaugas sutartl (0g.4.1-ESFA-v--4lg-04-b02g) ES tiios
Le5os i5 Panevdiio miesto savivaldyb6s pa

bendruomeniniai Seimos namai'o pagal sutart[ (09.4.1-ESFA-V-41 6-21-0002)
ES liios
Le-sos is cPvA pagal parai5kas projektui ,,vs[ Sv. Juozapo globos na*q
infrastruktlros modernizavimas ir paslaugq pletra ikuriant savarankiSko gyvenimo
namus"pagal sutartl (08.1.1-CPVA-R-407-51-0005) ES liios
LeSos laikiniesiems darbams

32603
3

s05

197314

i'9630
2:.1752

Subsidijrl leSos Nepilnamediq [darbinimui vasaros

metu Savivatd- liios

Subsidijq leSos is uzimtumo tarnybos subsidijavimo p.ogramq

rs

Subsidijq lesos i5 UZimtumo tamybos subsidijavimo programrl

vatsl liios

1481

lar,os

545 I

8471

Kitos finansavimo pajamos - Subsidija sppD eagalba nevydausybinems
organizacij oms, nukentej usioms nuo COVID- I 9 sukeltq pasekmiq

,,SocialinesprieZi[rospaslaugosSv.Juozapoglobosnam@
BETLIEJUS lankytojams" projekto le5os
Le5os iS LR Finansq ministerijos pagalI parai5kas projektui,,socialines prieZilros
paslaugos VS1 Sv. Juozapo globos namq labdaros valgyklos,,Betliej us" lankytojams
,, (08.6. I -ESFA-T-927-0 I -0099
LeSos projektui ,,PanevdZio senjorq senejimo proceso pasekmiq mazinimas,
[traukiant juos I savanori5kas veiklas" (08.3.2-ESFA-K-415-01-0137) ES liios
Paramos leSos (GPM 2 %)

I 5000

t0t7
8764
2009
26s

Paramos leSos (globos namams)
6941
Paramos le5os (PaneveZio labdaros valgyklai,,Betliejus,,)

3451

Kitos pajamos i5 paramos natlra (globos namams)

10673

Kitos pajamos i5 paramos natlra (PaneveZio labdaros valgyklai ,,Betliejus"j

Kitos pajamos (komerciniai pardavimai, darbuotojq mitybay.
komercinis antkainis
Pajamos uZ paveldetq turtq pagal testament4

savitaina

9862
bei
2,6491
'2117

IS VISO:
1398012

22

ISLAIDOS 2021m.
Ataskaitinis
laikotarpis, EUF|"

Nr.
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

1

10300,84

2.
1

3.

Iv!.dt"-."t"t

4.

Slaugos priemoniq [sigyj imo i5laidos
Ry5irl paslaugtt isigyjimo iSlaidos

5.
6.
7.
8.

9,
0.
1

2.
3.

00753

29664
2362

2112
844

Transporto iSlaikymo iSlaidos
Aprangos ir patalynes skalbimo iSlaidos
Komandiruodiq i5laidos

20222
0

Paprastojo remonto ir eksploatavimo iSlaidos
Kvalifikacijos kelimas
Spaudiniai

l8l
1906
6'60

Komunaliniq paslaugq [sigyj imo i5laidos
Ukinio inventoriaus lsigyi imo iSlaidos

387'22
128,44

Kitq prekiq [sigyjimo i5laidos
5.
Kitq paslaugq iSlaidos
6
Ilgalaikio turto iSlaidos
7.
Kitos netipines veiklos iSlaidos
IS VISO ISLAIDU: (EUR )
4.

545r15
526'.29
163:7.3

647:50

l404t,ll

Tame tarpe iSmokos vadovui per 2021metus sudare:

Darbo uZmokesdiui per metus priskaidiuota 31682 Eur.
Soc. draudimo [mokos i5 [staigos le5q 5561 Eur.

Kitq i5mokq vadovui - nebuvo.

PARAMA
Per 2021metus [staiga gavo materialiniq vertybiq nat[ra

uL23l46 Eur. Tame tarpe:

I5 paramos davejq gautos materialines vertybes, skirtos projektui PaneveZio labdaros valgyklai

,,Betliejuso' (parama natflra)

Parama maisto produktais

ir [kin6mis prekdmis

LPF,,Maisto bankas"

Suma, EUR
8r156

Kooperatyvas .,M[sq gojus"

85

Privatls aukotojai

l

V5[,,Laisves TV"

187
168

IS VISO:

9496

23

I5 paramos davejq gautos materialines vertybes, skirtos globos
namq gyventojams (parama nat1ra)

Parama maisto produktai., Uki
Suma,

iikiniu inventoriumi

EUll

Privatts aukotojai
LPF,,Maisto bankaso'
V5{,,Laisvds TV"

UAB,,Nostra"
UAB ,,Valentis Pharma"
Maltos ordino pagalbos tamyba
Labdaros ir paramos or ganizacija,,Aima.,

V

V.

nam

I5

paramos davejq PaneveZio labdaros
valgyklai "Betliejus"

nat[ra) 2021 m. aoyyarta:
Atsargq (parama nattira) pokytis per 2021m"i".
Likutis metq PAJAMOS, ISLAIDOS, Likutis rnetq
pradiioje,
EUR
EUR
pabaigoje,
(sunaudota)
EUR
EUR:
s70

I5 paramos davejrtr globos namams

2325

Pet 2021 metus [staiga gavo paramos pinigais
valgyklai,,Betliejus" 6913 Eur.

-

1

9496

9199

867

36s0

10491

.5484

13544 Eur. Tame tarpe: paneveZio labdaros

Kita svarbi informacija
Siekiant pritraukti daugiau lesq buvo panaudotos uZimtumo tarnybos prie SADM.
priemon6s, tokios kaip subsidijos [darbinamiems asmenims, darbo
igfrdZiai, staZuotes, padejusios

istaigai gyvuoti iStisus metus. MaLiau kvalifikuotam darbui (pagalbos teikiant socialines
paslaugas, maisto paruo5imo darbai, patalpq ir aplinkos tvarkymo darbai) buvo panaudotos
laikinqiq darbq programos leSos, o 2021 m. vasaros metu [darbinti 3 jaunuoliai nuo 16 metq
pagal jaunimo uZimtumo vasarq ir integracijos I darbo rinkq finansavimo konkursq.
Vadovaujantis SADM pagalbos nevyriausybinems organizacijoms, nukentejusioms nuo
koronaviruso COVID-19 sukeltq pasekmiq, subsidijomis teikimo apra5u, patvirtintu 2O2l-Ot-lg

SADM [sakymu ,,Del paramos nevyriausybinems organizacijoms, teikiandioms socialines
paslaugas Covid-l9 pandemijos metuoo, socialiniq paslaugq prieZiDros departamentui prie
24

Socialines apsaugos ir darbo ministerijos kaip

ir

2020 m. du kartus per metus teikeme parai5kq

ir

gavome paramQ.

viesoji [staiga Sv. Juozapo globos namai 2020 m.liepos 10 d. paveldejo
mirusio asme,s
Alfonsos Siaurytes turtq. Turtq sudare: Pastatas

-

Gyvenamasis namas unikalus Nr. 669g-002g-

3013, esantis PaneveZio r. sav. MieZi5kiq mstl. Trakininkq g.
10, pastatas

6698-0028-3024, pastatas
statiniai

-

-

Viraline unikalus Nr.

Ukinis pastatas unikalus Nr. 6698-002g-3035,

kiti

inZineriniai

-

Kiemo statiniai unikalus Nr. 6698-0 028-3046, Zemes sklypas unikalus
Nr. 6640-00040286' esantis PaneveZio r. sav. MieZiSkiq mstl. Trakininkq g. 10, - Valstybines
[mones Registrq
centro duomenimis mineto turto vidutine rinkos verte 22853 EUR, kuri
parod yla 2020 m.

metineje ataskaitoje. 2021-08-26 Sis turtas parduotas
ataskaitoje parodyta,,Kitos pajamos"

- 2ll7

ui

26000 EUR. 2021 m. metineje

EUR. Taip pat padengtas [staigos paveldetas

Alfonsos Siautytes [siskolinimas uz socialines globos paslaugas

-

1245 EUR.

Patikrinimai
2021metais buvo atlikti Sie patikrinimai:

Data

Tikrinanti

2021-0t-19

istaisa
NVSC prie SAM

Patikrinimo
tikslas
Operatyvioji
kontrole

PaneveZio
departamentas

VMVT

2021-06-08

Planinis

Tikrintojai

Tikrintojq

Rasa Grimaliauskiene

nareigvh6s
Vyr. specialiste

Bronislava

PaneveZio
patikrinimas
departamentas
7 lentel/. 2021 m. {staigoje atlikti potilcrinimai.

Sta5kevidiene;
Au5ra Zupkiene

Vyr. specialistes,
maisto produktq
inspektores

Ziniasklaida
2021 m. sulaukeme maLai, palyginti su praejusiais metais, Ziniasklaidos demesio (8 lentele) del

Covid-19 pandemijos, tad demesys nukrypo I kitas [staigos veiklas: vakcinacija nuo Covid-19,
j aunuoliq
[darbinimas vasar4, labdaros valgyklos,,Betliejus" veikla.

Eil
Nr.

Data

Saltinis

1

2021-01-13

,,Sekundd"

,,lSgyvenusiej i pragarq laukia skiepq"

,,Globos namuose dirbantys jaunuoliai"

Pavadinimas

)

2021-07-22

,,Sekund6"

J

2021-10-24

www.JP.lr

,,Betliejaus" valgyklele kar5ta sriuba kasdien
pamaitina pusSimtI PaneveZio varguoliq"

4

2021-12-24

wrvw.l5min

,,K[diq vakariene PaneveZio globos istaigose
be artimqjq ir su negailestinga vienatve"

8 lentele

ias

kl ai doj e p as ir o di ius

i

i nfo

rmac ij a ap i e
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v. ARTTMIAUSIO LAIKOTARPIO ISTATGOS VETKLOS PRTORTTETTNES
KRYPTYS 2022 METAIS

nukreipta

y

Vie5osios [staigos Sv. Juozapo globos namq planuojama vykdyti veikla
2022 m.
organizacijos efektyvumo ir teikiamq paslaugq kokybes gerinimq perejimq

I

bendruomeniniq paslaugq pasifilq plediant, pritaikant socialines paslaugas, kuriant palankesnes
darbo s4lygas i5liekant konkurencingiems socialiniq paslaugq rinkoj e.

Augant pasiulai darbo rinkoje, prisitaikymas prie paslaugq teikimo ir darbuotojq
islaikymas i5lieka i5Sukiu visiems, o ypad socialiniq paslaugq darbdaviams. Nauji iS5gkiai tai

brangstanti energija

ir

augandios produktq kainos, augantis darbo uZmokestis kituose

ekonominiuose sektoriuose kelia [tampa norint uZtikrinti kuo maZesng personalo kaitq.
2022 m. planuojame uZbaigti visas veiklas projekte ,,V5[ Sv. Juozapo globos namq

infrastruktlros modernizavimas ir paslaugq pletra [kuriant savarankiSko gyvenimo namus,,. Siuo
metu vis dar vyksta baigiamieji pastato Katedros a. 4, PaneveZys
[rengimo darbai. O bendrovei

UAB CoReal, kuri yra laimejusi rekonstravimo darbrl konkursq nuo 2021-05-31 skaidiuojami
delspinigiai. Jau Siais metais planuojame apgyvendinti

iki 6 savaranki5ko gyvenimo

paslaugai

tinkandiq klientq.
2020 m. gruodZio menes[ buvo pasiraSy.ta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos Aplinkos projektq valdymo agentfira del saules elektrines 29
planuojame 5[ projekt4 igyvendinti

ir

elektrinE [sirengti

kW

subsidijos

ir taip efektyvinti [staigos energetikos

situacijq per 2022 m. Projekto verte sudaro 37 956,0A Eur (trisdesimt septyni tfikstandiai devyni
Simtai penkiasde5imt SeSi eurai 00 ct), [skaitant pridetines vertes mokest[, subsidijos dydis

30365,00 Eur, (trisde5imt t[kstandiq trys Simtai Se5iasde5imt penki eurai
projektavimo

ir

ekspertizes paslaugq [sigijimas

ir

00 ct).

Ivykr>

Siuo metu jau turime bendrovE kuri laimejo

konkursq tikimes sekmingo paruo5tq projektq igyvendinimo. Pagal pasiraSytas sutartis
elektring turime [sirengti iki2022 m. rugpjfldio men.

Siq

Kol kas ndra surastq sprendimq kaip PaneveZio miesto savivaldybe gali palaikyti
PaneveZio labdaros valgyklos ,,Betliejaus" veiklq. Toliau sifllau tEsti Siq veiklq

ir

2022 m., nes

skurde esandiq asmenq nemaleja.

2022 m. Taip pat tgsime kompleksiniq paslaugq Seimai teikimq

ir igyvendinsime

toliau projekt4,,Panev6Zio bendruomeniniai Seimos namai", iki2022 m. rugsejo men. Pasibaigus
Siam projektui, tikimes tgsia pradetus darbus Sioje reik5mingoje srityje.

Vie5oji [staiga Sv. Juozapo globos namai 2022 m. planuoja toliau teikti dienos socialines
globos paslaugas PaneveZio mieste palaipsniui didinti ir kurti darbo vietas Siq paslaugq teikime.

[staigos materialiniai i5tekliai yra bfltini lengvinant darbuotojq darbo sqlygas, maZinant
26

profesines rizikos veiksnius. Pagal specialtl uZsakym4 2022 m. bus atliktas darbuotojq profesines

rizikos vertinimas ir parinktos priemones maZinti rizikadarbuotojams, ypad del nugaros traumq
prevencijos.

2022 m. pradejome teikti asmenines pagalbos (asmeninio asistento) socialinE paslaugq
PaneveZio mieste asmenims su negalia. Sio metu siq paslaug4

teikia 10 darbuotojq. Galiu

dZiaugtis, kad Sia paslauga yra patenkinti neigalieji. Palaikome tamprq ry5[ su neigaliqjq
organizacijomis, kad [siklausytume I tikruosius ne[galiq asmenq poreikius ir atlieptume

[

.iq

llkesdius teikiant Siq reik5mingq pagalb4.
2022 m. planuojame sudaryti dar saugesnes ir patogesnes s4lygas gyventojams turintiems

demencijos sutrikimg atliksime remonto darbus

ir

[sigysime priemoniq darbui su demenciia

sergandiais asmenimis. Del papildomq le5q kreipsimes

i JAV Lietuviq Kataliktl Religines Salpos

fond% pra5eme tikslines paramos Siems remonto darbams PaneveZio verslininkq.

2022 m. ie5kosime galimybiq finansuoti jau su techniniu

ir

statybos projektu Dienos ir

uZimtumo centrui VaiZganto g. 17, PaneveZys.

Tikimes ir per ateinandius metus nenuolatinio pobfrdZio darbams, visuomenei naudingai
veiklai, vieSiesiems darbams teismo sprendimu siundiami asmenis [trauksime [ [staigos gerb[vio
kurimo darbus. Toliau naudosimes darbo rotacijos, darbo igudZiq ir kitomis UZimtumo tarnybos

si[lomomis priemonemis, kad tik galetume konkuruoti darbo rinkoje. Planuojame [steigti kelias
darbo vietas asmenims i5 ukrainos ir darbo vietq ne[galiam asmeniui.

Tiek Zmogi5kieji i5tekliai tiek materialiniai resursai iSlieka sritys kurios yra prioritetines ir
metais. Todel, numatome pakelti darbuotojq darbo uZmokesti perZiurejus paslaugq ikain!
skatinti darbuotojus ir sudaryti sqlygas darbuotojams kelti kvalifikacij q pagal specializacijq
Siais

nuolat stiprinti komandinio darbo igfldZius. Dalyvaujame kitose konferencijose, seminaruose,
kursuose. Aktyviai ie5kosime tiek projektiniq galimybiq siekti [staigos strategijoje numatytq

tikslq tiek SPPD departamento, UZimtumo tarnybos subsidijq sprendZiant konkredias, tokias
kaip asmenines apsaugos priemones, darbo rotacija, perkvalifikavimas, darbo vietos pritaikymas

ir kitas problemas.
2022 m. tgsime pradetq darb4 su {staigos savanoriais (Europos savanoriq tarnyba, Lietuvos
savanoriq tarnyba,

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

labdaros valgyklos,,Betliej us" veikloje.

Direktorius

Patrikas Skrudupis
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