TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ
VEIKLOS ATASKAITAI
2016 m. balandžio 27 d. Nr. 1-138
Tauragė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Lauksargių globos namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

SAVIVALDYBĖS MERAS

SIGITAS MIČIULIS
______________
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PRITARTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-138
LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Licencija socialinei globai teikti: Nr.L000000501
Globos namų veiklos sritis – institucinė socialinė globa (trumpalaikė, ilgalaikė).
Globos namų veiklos rūšys:
pagrindinė veiklos rūšis – stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;
Globos namai vykdo šią veiklą pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse;
kitų maitinimo paslaugų teikimas;
kita įstatymais nedraudžiama veikla, kuri neatsiejama nuo Globos namų veiklos tikslų.
Globos namų veiklos tikslas – patenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius,
sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus,
skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę.
Globos namų uždaviniai:
teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius, sudarant
artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių ir sveikatą;
tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes,
užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę
Globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene;
rūpintis, kad gyventojai galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo
ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomeninėje veikloje;
teismui Globos namus paskyrus gyventojo rūpintoju ar neveiksnaus gyventojo globėju,
užtikrinti visapusišką jo interesų atstovavimą, globos ar rūpybos funkcijų vykdymą.
Globos namų pagrindinės funkcijos:
teikti socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal
sudarytus individualius socialinės globos planus;
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suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti gyventojus techninės pagalbos
priemonėmis ir reikalingu inventoriumi;
atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauti Globos namų gyventojų interesams institucijose
bei visuomeninėse organizacijose;
pagal nustatytus normatyvus organizuoti racionalią, specialią dietinę mitybą, atsižvelgiant į
gyventojų amžių, sveikatos, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpinti globos
namų gyventojus medikamentais, slaugos priemonėmis;
organizuoti specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;
organizuoti kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą,
religinių paslaugų teikimą;
vykdyti Globos namų gyventojų apskaitą, tvarkyti asmens bylas, socialinės ir medicininės
reabilitacijos dokumentus;
nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;
teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti Savivaldybės turtą ir juo
disponuoti;
vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę veiklą;
užtikrinti valstybės ar Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį,
materialinių vertybių apskaitą;
vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktais nustatytas funkcijas.
Globos namuose gali gyventi iki 50 gyventojų.
Teikiamos paslaugos:
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
apgyvendinimas;
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (atliekant buitinius darbus, apsiperkant ir
pan.);
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas gyvenamosios aplinkos
susitvarkymas ir pan.);
maitinimo;
laisvalaikio organizavimas;
pagalba remiantis, maitinantis, prausiantis, ir kito pobūdžio pagalba;
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo, lyginimo ir pan.);

4
sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Globos namų personalas.
Įstaigos personalas (žmogiškasis faktorius) yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių
įstaigos tikslų įgyvendinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, inovacinių, veiksmingesnių darbo metodų
taikymą. Globos namuose patvirtintas maksimalus etatų skaičius - 23 (1 pav.).

1pav. Lauksargių globos namų personalo pasiskirstymas
Tiesiogiai su gyventojais dirba 17 darbuotojų, netiesiogiai su gyventojais dirba 6
darbuotojai. 7 darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai su gyventojais, turi aukštąjį išsilavinimą (2 pav.).
Didžiąją personalo dalį sudaro 50-60 metų darbuotojai (3pav.).
2015 metais buvo priimta 0,5 etato vyr. socialinio darbuotojo, 1 - slaugytojo padėjėjas, 1
- socialinis darbuotojas, kadangi dirbančių darbuotojų skaičius ir sudėtis neatitiko teisės aktų
reikalavimų, t. y. socialinę globą užtikrinančio personalo pareigybių skaičius buvo mažesnis nei
reglamentuoja socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai.
Su globos namų gyventojais dirbama komandinio darbo principu. Ilgametė patirtis, maža
darbuotojų kaita užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą, geresnę psichologinę atmosferą darbe.
Dirbantys darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją, nemažą darbo patirtį, kelia savo kvalifikaciją
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(mokymo kursai, seminarai, vykdoma jų atestacija). Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybės
aprašymai, kuriuose apibrėžtos darbuotojų pareigos, funkcijos, atsakomybė ir kvalifikacija.
Suburtas kolektyvas geba teikti profesionalias, kokybiškas paslaugas globos namų
gyventojams, nuolat siekia įgyti dar daugiau žinių.

2 pav. Tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo išsilavinimas

3 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių
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Trumpa gyventojų charakteristika ir socialinė veikla:
2015 metų pradžioje globos namuose gyveno 47 asmenys. Per šiuos metus mirė 10 globos
namų gyventojų, 2 gyventojai išvyko gyventi kitur, o 1 – dėl nuolatinio piktnaudžiavimo alkoholiu bei
įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo buvo pašalintas iš globos namų. 2015 metais globos
namuose gyventojų amžius buvo nuo 47 iki 95 metų, jų amžiaus vidurkis 76 m. (4 pav.).
2015 m. atvyko 15 naujų gyventojų ir metų pabaigoje globos namuose gyveno 49
gyventojai: 30 moterų ir 19 vyrų (5 pav.).

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2015 metais
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5 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį
Vykstant

senėjimo procesui, gyventojams padaugėja somatinių ligų, todėl jiems reikalinga

didesnė pagalba tenkinant tiek socialinius, tiek fiziologinius poreikius. Dauguma įstaigos gyventojų turį
nustatytą neįgalumą (6 pav.).
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6 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 2015 metais
63 proc. įstaigos gyventojų yra neįgalūs, 37 proc. gyventojų neįgalumas nenustatytas,
tačiau jiems nuolat reikalinga pagalba teikiant asmens higienos paslaugas, valgant bei planuojant
veiklas, jiems pastoviai teikiamos medicininės paslaugos. Visiems gyventojams būtina kompleksinė
nuolatinė specialistų priežiūra, į tai atsižvelgiama planuojant ir teikiant pagalbą. Globojant senyvo
amžiaus bei žmones su negalia išskiriamas svarbiausias tikslas, jog globa turi būti organizuojama
palaikant kiekvieno gyventojo sugebėjimus taip, kad jie galėtų gyventi kuo savarankiškiau.
Naujai atvykusiems įstaigos gyventojams socialinė globa organizuojama ir teikiama
remiantis išsamiu ir visapusišku asmens poreikių vertinimu, atsižvelgiant į asmens bei jo šeimos
interesus. Gyventojai, prieš pasirašant sutartį, supažindinami su vidaus tvarkos taisyklėmis ir ,,savu
asmeniu“. Šiais metais gyventojų adaptacinis periodas praėjo sklandžiai.
Ataskaitiniu laikotarpiu kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai rinkosi į rytinius pasitarimus,
susirinkimuose aptariama globotinių sveikatos būklė, naktinio budėjimo metu iškilusios problemos bei
numatomi trumpalaikiai dienos planai.
Didelių specialiųjų poreikių lygis nustatytas 24 globos namų gyventojams (46 proc.
gyventojų). 11 asmenų nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 12 - specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis, 1 gyventojui neįgalumas prilygintas didelių specialiųjų poreikių lygiui.
Vidutinių specialiųjų poreikių lygis nustatytas 7 asmenims (14 proc. įstaigos gyventojų).
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Gyventojų lovadienių per 2015 metus vykdymas.
2015 metais buvo planuota apgyvendinti 50 gyventojų – 18250 lovadienių. Įvykdyta tik
63,7%, tai yra apgyvendinti 44 gyventojai – 11627 lovadieniai, nes buvo vykdomas pastato kapitalinis
remontas. Gyventojai buvo apgyvendinti Skaudvilės palaikomojo gydymo įstaigoje (7 pav.).

7 pav. Globos namų lovadienių vykdymas 2015 metais
Sveikatos priežiūra ir slauga.
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-324 „Dėl
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-28 „Dėl socialinės globos
paslaugos kainos patvirtinimo Lauksargių globos namuose“ pakeitimo“ patvirtintos Lauksargių globos
namų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainos: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar
suaugusiam asmeniui su negalia – 450,36 Eur per mėnesį, vienam asmeniui su sunkia negalia – 659,75
Eur per mėnesį.
Teikiant socialinę globą, organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios
asmens fizinę ir psichinę sveikatą, rūpinamasi, kad visi globos namų gyventojai gautų jiems reikalingas
gydymo, slaugos paslaugas, būtų aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis. 2015 metais 48 globos
namų gyventojai gydėsi: Klaipėdos ligoninėje – 5 gyventojai, Tauragės apskrities ligoninėje – 17
gyventojų, Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje – 27 gyventojai. Gyventojams
organizuotos 648 gydytojų (specialistų) konsultacijos: I lygio (pas šeimos gydytojus) – 431, pas II
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lygio specialistus Tauragėje – 77, pas II lygio specialistus Klaipėdoje – 17. 23 globos namų gyventojas
gydėsi pas stomatologus. 17 kartų į globos namus kviesta greitoji medicinos pagalba.
2015 metais vieno globos namų gyventojo vienos dienos medikamentų išlaidoms buvo
skirta 0,58 Eur.

Gyventojai aprūpinti medikamentais ir slaugos priemonėmis. Per ataskaitinį

laikotarpį slaugos priemonėms išleista 98,00 Eur, medikamentams - 5589,42 Eur. Vidutiniškai per
mėnesį medikamentinį gydymą gavo 100% gyventojų. Slaugos priemonėms sunaudota tik 15 proc.,
kadangi pastato kapitalinio remonto metu slaugomi gyventojai buvo gydomi Skaudvilės palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninėje ir Tauragės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos
skyriuje (8pav.).

8 pav. Išlaidos slaugos priemonėms ir medikamentams 2015 metais
Įstaigos finansai.
Lauksargių globos namų biudžetas 2015 metais buvo 243 357,32 Eur, iš jų: valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenų su sunkia negalia globai užtikrinti - 43 458,68 Eur,
savivaldybės biudžeto lėšos - 111 480,00 Eur, specialiųjų programų lėšos – 87 022,54 Eur ir valstybės
biudžeto lėšos, skirtos viešiesiems darbams – 1 396,00 Eur.
Specialiųjų programų lėšų buvo planuota 89 021 Eur, 2015 metais surinkta - 87 022,64
Eur. Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Lauksargių globos namus“
vykdymui Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2015 metais gauta 765 910,65 Eur, iš valstybės
biudžeto 135 160,68 Eur.
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1 lentelė

Gautų iš savivaldybės biudžeto, spec. programos lėšų ir valstybės deleguotų lėšų

panaudojimas
Išlaidos

Lėšos Eur.

Darbo užmokestis

100805,45

Soc. draudimas

30515,00

Mityba

37458,68

Medikamentai

6570,42

Ryšių paslaugos

1691,81

Transporto išlaikymas

4358,18

Patalynė

1400,00

Kitos prekės

14769,37

Nuomos išlaidos

1460,98

Kvalifikacijos kėlimas

525,54

Komunalinės paslaugos

8021,89

Kitos paslaugos

21791,57

Darbdavio socialinė parama

250,00

Iš viso:

229621,89
Gautų lėšų iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto projekto vykdymui panaudota 2015

metais:
Savivaldybės biudžetas – 13735,43 Eur.
Europos sąjungos

- 765910,65 Eur.

Valstybės biudžetas

- 135160,68 Eur.

Iš viso:

914806,76 Eur.
Sociokultūrinė veikla. 2015 metais globos namuose gyventojams buvo organizuojamas

laisvalaikis bei užimtumas. Veikla vyko individualiai ir grupėse. Gyventojams buvo sudarytos sąlygos
klausytis radijo, žiūrėti televizorių, skaityti spaudą bei knygas, žaisti stalo žaidimus. Globos namuose,
atsižvelgiant į gyventojų poreikius bei galimybes, siekiant pagerinti bendravimo kokybę, gyventojų
kūrybiškumą ir saviraišką, ugdyti pasitikėjimą, buvo vykdomi įvairūs kultūriniai ir pramoginiai
renginiai, susitikimai, popietės: Šv. Velykoms ir Atvelykiui skirta popietė, tarptautinės pagyvenusių
žmonių dienos minėjimas. 2015 metais globos namų gyventojai aktyviai dalyvavo įvairiuose

11
renginiuose: Pasaulinės neįgaliųjų dienos minėjime, popietėse, susitikimuose. Gyventojus vieną kartą
per mėnesį aplankydavo kunigas, buvo laikomos Šv. Mišios, gyventojams sudarytos sąlygos atlikti
išpažintį, pabendrauti su kunigu. Nesavarankiškus gyventojus kunigas aplankė jų kambariuose.
Užtikrinant Lauksargių globos namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikiamų
stacionarių socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą, kompleksiškai modernizuojant stacionarių
socialinių paslaugų įstaigą, įsigyjant kokybiškoms paslaugoms teikti reikalingą įrangą ir įrengimus,
įgyvendintas projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Lauksargių globos
namus“. Šio projekto tikslai ir uždaviniai atitinka 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ tikslą – užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias sveikatos priežiūros,
švietimo, valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas,
socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems ir 4 uždavinį – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei
socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Vykdant projektą 2015 m. Lauksargių globos namų gyventojams paslaugos buvo teikiamos Tauragės
vaikų globos namuose ,,Šaltinėlis”, Tauragės nakvynės namuose, Skaudvilės palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninėje bei Tauragės ligoninės slaugos palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos
skyriuje.
Įgyvendinus projektą ir pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą 2015 m. lapkričio 18 d.
Nr.1, nuo 2015 m. gruodžio 14 d. globos namų gyventojai apgyvendinti į globos namų pastatą po
kapitalinio remonto.
2016 metų veiklos prioritetai.
-

Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

-

Analizuoti socialinių paslaugų poreikį ir jų tenkinimo galimybes.

-

Atskleisti kiekvieno globos namų bendruomenės nario prisiimtą atsakomybę, asmeninį
tobulėjimą ir indėlį į globos namų socialinių paslaugų kokybės gerinimą. Sudaryti sąlygas kuo
artimesnių santykių ir savipagalbos būdų kūrimui senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių
bendruomenėje.

-

Siekti gyventojų fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės, formuojant jų sveiko gyvenimo
įgūdžius.

-

Ieškoti įvairių gyventojų sveikatinimo formų, kurių metu siekti fizinės, psichinės socialinės
gerovės.
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-

Siekti individualios socialinio darbo koncepcijos, pripažįstant veiksnių įtaką konkrečias
galimybes tenkinant neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių poreikius.

-

Teikti

pagalbą

globotiniams,

sustiprinant

ar

ugdant

jų

sugebėjimus

socialiniam

funkcionavimui ir sudaryti palankias visuomenines sąlygas tikslams siekti.
-

Tobulinti savo organizacijos veiklą, didinti Globos namų teikiamos pagalbos veiksmingumą.

-

Tobulinti vykdomą apskaitos politiką, įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus.

-

Įgyvendinti Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos normas, taikomas socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams.

-

Rengti vidaus veiklos procedūras ir keisti esamas, pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų
pokyčius.

-

Atlikti globos namų veiklos įsivertinimą.

____________________________________________________________________

