PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. kovo d.
sprendimu Nr.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ
2013 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

Šilutė, 2014

I. BENDROJI DALIS
Šilutės senelių globos namai (toliau – Globos namai) yra stacionari socialinės globos
biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo
amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu ir priešpensinio amžiaus suaugusiems
asmenims su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25% netektas darbingumas ir visiškas
nesavarankiškumas.
Tikslas
Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą Šilutės rajono gyventojams. Šiuo
tikslu buvo siekiama padėti senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia patenkinti savo būtinus
poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti
sugebėjimus, kad patys galėtų savimi pasirūpinti ir skatinti integruotis visuomenėje.
II. VYKDYTA VEIKLA, ĮGYVENDINANT NUSTATYTOS VEIKLOS TIKSLUS
Globos namai 2013 m. teikė paslaugas vidutiniškai 41 gyventojui, iš jų: 28 moterims ir 13
vyrų, 17 iš jų - vieniši. 2013 m. įstaigoje buvo atliekamas remontas, todėl gyventojų priėmimas
buvo sustabdytas .
Per 2013 m. atvyko 9 gyventojai, mirė - 13. Pastaraisiais metais padaugėjo mirties atvejų,
nes dauguma asmenų priimami vyresni nei 85 m., turintys sunkią negalią.
2013 m. vienam gyventojui nutraukta ilgalaikė socialinė globa Globos namuose,
atsižvelgiant į gyventojo prašymą. 2013 m. trims gyventojams nustatytas didelių specialiųjų
poreikių lygis.
 Socialinių paslaugų organizavimas.
Globos namų gyventojams 2013 m. suteiktos tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos už
Globos namų ribų – 79 kartus, iš jų: 4 kartus - Socialinės paramos skyriuje, 13 kartų – Civilinės
metrikacijos skyriuje, 9 kartus – seniūnijoje ir 23 kartus – socialinių poreikių tenkinimo, pensijų
mokėjimo klausimais, tarpininkaujama deklaruojant gyvenamąją vietą, įforminant specialių
poreikių lygį, parūpinant kompensacinę techniką, palaikant socialinius kontaktus su artimaisiais,
pažįstamais, giminėmis, tarpininkaujama tenkinant individualius religinius poreikius. Dirbamas
komandinis darbas sudarant ir vykdant individualius socialinės globos planus. Socialinių darbuotojų
darbiniai pasitarimai organizuojami 1kartą per ketvirtį arba pagal individualų darbų organizavimo
poreikį.
Siekiant pagerinti bendravimo kokybę, palaikyti jos įgūdžius teikiamos sociokultūrinės
paslaugos: organizuojami ir vedami įvairūs kultūriniai ir pramoginiai renginiai, susitikimai,
popietės. Dėl įstaigoje vykusių remonto darbų 2013 m. įvyko tik 4 renginiai, iš jų: 2 - koncertai, 2 –
popietės.
Paminėtos kalendorinės bei religinės šventės. Ilgaamžiai Globos namų gyventojai pasveikinti
šių asmeninių švenčių proga, juos pagerbė Šilutės rajono savivaldybės vadovai, Socialinės paramos
skyriaus atstovai, rajono žiniasklaida.
Papildomomis socialinėmis paslaugomis pasinaudojo 21 gyventojas. Jiems pageidaujant
sudarytos sąlygos individualiai savo kambaryje naudotis šaldytuvu, televizoriumi, radijo imtuvu
sumokant elektros išlaidas. Už šias paslaugas per 2013 metus gauta 321,60 Lt.
 Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
2013 m. Globos namuose gyveno 21 gyventojas turintis sunkią negalią: iš jų 12 gyventojų
buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 9 gyventojams specialusis priežiūros
(pagalbos) poreikis dėl psichinės negalios; 19 gyventojų nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos)
poreikis dėl fizinės negalios.
Per 2013 m. bendruomenės slaugytojos 462 kartus globos namų gyventojams tarpininkavo
dėl gydytojų konsultacijų, iš jų: 94 (20%) kartus lydėjo pas gydytojus specialistus Šilutės mieste,
277 kartus (60%) – pas šeimos gydytojus dėl konsultacijų bei gydymo pratęsimo pagal
kompensuojamų vaistų pasus, 82 kartus (18%) konsultuoti UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir
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psichoterapijos centre”, 6 kartus (1,2%) organizuotos stomatologo paslaugos ir 4 kartus (0,8%) gydytojų specialistų konsultacijos Klaipėdos mieste.
Per 2013 m. Globos namų gyventojai 65 kartus gydėsi stacionaruose, Šilutės ligoninėje – 56,
Klaipėdos ligoninėje – 6, Švėkšnos psichiatrijos ligoninėje – 3. Greitoji medicinos pagalba į Globos
namus kviesta 57 kartus.
Visi Globos namų gyventojai buvo aprūpinti pagrindiniais būtinaisiais medikamentais,
skirtais palaikomajam gydymui, o taip pat medikamentais ir vienkartinėmis medicininėmis
priemonėmis, pagal numatytus finansinius normatyvus (5,79 Lt vienam gyventojui per dieną
medikamentams ir slaugos priemonėms)
Per 2013 m. gyventojai aprūpinti jiems reikalingomis kompensacinės technikos
priemonėmis. Lyginant su 2012 m. kompensacinės technikos gyventojams reikia mažiau, nes
daugėja nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų gyventojų skaičius, o pastariesiems reikalinga
darbuotojų pagalba.
Per 2013 m. buvo įsigyta pagrindinių slaugos priemonių: iš jų 9744 vnt.- sauskelnių, 3377
vnt.- įklotų, 35 vnt.- gydomojo kremo, pirštinių- 10600 vnt., paklotų – 1110 vnt. Teikiant slaugos
paslaugas, sunaudota 11539 vnt.- sauskelnių gyventojams, 4338 vnt.- įklotų, pirštinių – 14100 vnt.,
paklotų – 1028 vnt., gydomojo kremo – 34 vnt., gyventojams kuriems nustatytas nuolatinės slaugos
poreikis.
 Maitinimo paslaugos
Šių paslaugų priežiūrą pagal nustatytą tvarką ir reikalavimus vykdo dietologė (0,5 et.). Buvo
taikomos šios pagrindinės dietos.: 1. P3- vyresniojo ir senyvo amžiaus žm. dieta. 2. R↓- sumažinto
riebalų, cholesterolio ir sočiųjų riebalų rūgščių dieta; 3. CD- sergantiems cukriniu diabetu; 4. TMtrintas maistas (sunkiai kramtantiems gyventojams).
Gyventojai buvo maitinami 4 kartus per dieną, o sergantys cukriniu diabetu - 5 kartus per
dieną. Dienos mitybai skiriama 10,50 Lt
Gyventojų maitinimas buvo organizuojamas remiantis sudarytais perspektyviniais
sezoniniais valgiaraščiais. Be kasdieninių valgiaraščių buvo sudaromi ir šventiniai valgiaraščiai.
Nuo 2013-07-08 iki 2013-08-21 Globos namuose vyko remonto darbai. Globos namų
gyventojus maitino V. Mirauskienės įmonė.
Skundų dėl maitinimo iš gyventojų negauta. Užtikrinant saugią ir higienišką maisto
tvarkymo aplinką vadovaujamasi „Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo
įmonėms“.
 Organizacinis darbas.
2013 m. gauta 311 vnt. – įvairių su įstaigos veikla susijusių dokumentų. Parengti 243 vnt.
Šilutės senelių globos namų direktoriaus įsakymų. Per 2013 m. paruošta ir patvirtinta 22 –
dokumentai susiję su Darbų sauga ir sveikata; 4- susiję su Civilinę sauga; 27- susiję su Viešaisiais
pirkimais.
 Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. Darbas su personalu.
2013 m. sausio 31 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-640 buvo
nuspręsta, kad padaliniai – Socialinių paslaugų tarnybos ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namai,
priklausantys Globos namams, nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus prijungti prie Socialinių paslaugų
centro darbuotojų darbo santykiai tęsiasi reorganizuotame Šilutės socialinių paslaugų centre.
Šilutės senelių globos namuose vietoj patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
40,5 buvo patvirtintas 30 pareigybių skaičius. Šiuo metu, atsižvelgiant į įstaigai nustatytą mokos
fondą, patvirtinta 21,5 pareigybių. Iš jų: administracijos darbuotojai – 3 pareigybės (13,95%);
buhalterinės apskaitos darbuotojai – 2 pareigybės (6,98%); socialinio darbo – 2 (6,98%) pareigybės,
iš jų: 1 vyr. socialinio darbuotojo pareigybė, 0,5 socialinio darbuotojo pareigybės, 5 (23,26%)
socialinio darbuotojo padėjėjų pareigybės, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai – 4 (18,60%)
pareigybės, iš jų: 1 vyr. slaugytojos pareigybė, 2 slaugytojos pareigybės, 0,5 slaugytojo padėjėja, 0,5
dietologo pareigybė. Aptarnavimo ir ūkio darbuotojai – 6,5 pareigybės (30,23%).
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Globos namuose dirba 21 darbuotojas, kurių išsilavinimas: aukštasis - 4 (19,04%),
aukštesnysis - 9 (42,85%), specialusis vidurinis - 6 (28,59%), vidurinis - 2 (9,52%). 2 darbuotojai
siekia universitetinio išsilavinimo.
Įgyvendinant Viešųjų darbų programą su Klaipėdos teritorine darbo birža 2013-03-04
pasirašyta „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis” Nr. VD-84. Nuo 2013-04-02 iki
2013-11-29 pagal šią programą buvo įdarbinta 16 asmenų.
 Kvalifikacijos kėlimas.
Darbuotojams sudaromos sąlygos periodiškai kelti savo profesinę kvalifikaciją. 2013 m. 7
darbuotojai toliau kėlė turimą kvalifikaciją, atnaujino žinias, įgūdžius.
Direktorė 2013- 09-10 dalyvavo civilinės saugos mokymo kursuose, kuriuos rengė
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
2013-04-19 dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis“ rengtame UAB
„Žinių centras“. 2013-05-21 ir 2013-12-11 dalyvavo seminare „Viešieji pirkimai paprastai“,
rengtuose UAB „Pokyčių valdymas“. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už darbų
saugą ir sveikatą 2013-01-25, 2013-03-07 ir 2013 -11-12 dalyvavo „Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialisto kvalifikacijos tobulinimo“ kursuose. Vyr. buhalterė 2013-10-01 dalyvavo seminare
„VSAFAS PRAKTINIS TAIKYMAS: 2013 METŲ NAUJOVĖS“ rengtame UAB FACTUS
SUM“. Vyr. slaugytoja, slaugytojos 2013 m. lapkričio mėn. kėlė kvalifikaciją Klaipėdoje „Slaugos
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre“. Vyr. socialinė darbuotoja 2013-04-11 dalyvavo
socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose „Bendradarbiavimu grindžiama partnerystė
socialinių paslaugų sektoriuje“ organizuotose Klaipėdos valstybinės kolegijos, 2013 m. liepos 2325 d. dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kuriuos rengė VšĮ
Edukaciniai projektai.
2013 m. dalyvauta Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus iniciatyva
organizuojamuose pasitarimuose, renginiuose, skirtuose socialinio darbo problemų sprendimui, tarp
instituciniam Šilutės rajono socialinių globos įstaigų bendradarbiavimui, teigiamos socialinio darbo
patirties sklaidai.
 Darbų sauga ir sveikata.
Šilutės senelių globos namų direktoriaus 2012-11-16 įsakymu Nr.V1-201 patvirtinta
mokymo, atestavimo kvalifikacinė komisija organizavo mokymus darbuotojams dirbantiems su
pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei krovimo darbais.
 Gaisrinė sauga.
Globos namuose organizuojant gaisrinę saugą laikytasi pagrindinių gaisrinės saugos
taisyklių, teisės aktų ir aktualių jų redakcijų reikalavimų reglamentuojančių gaisrinę saugą.
 Civilinė sauga.
Patvirtinti ir vykdomi Civilinės saugos veiklos, darbuotojų civilinės saugos mokymo planai,
organizuotos 2 paskaitos, funkcinės bei stalo pratybos.
 Viešieji pirkimai.
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą
įstaigoje. Peržiūrėtos viešųjų pirkimų sutarčių sąlygos ir sudarytos 27 sutartys maisto produktams,
kitoms prekėms bei paslaugoms pirkti, iš jų: 23 - sutartys su naujomis įmonėmis, 4 - vienkartinės
sutartys su paslaugų tiekėjais.
 Atlikti patikrinimai.
Nacionalinės visuomenės Sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius 2013-02-15
atliko vandens mikrobiologinius tyrimus – pažeidimų nerasta; Nacionalinės visuomenės Sveikatos
priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius 2013-02-18 atliko mikrobiologinius tyrimus – Salmonella
spp. neaptikta; 2013-10-10 Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vyriausioji
specialistė Ona-Nijolė Krūminienė atliko patikrinimą vadovaujantis Lietuvos higienos normas HN
125:2011 „Suaugusių asmenų stacionaras socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2011 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 pažeidimų nerasta.
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Atlikta planinė elektroninių svarstyklių, kraujospūdžio matuoklio ir skaitmeninio
termometro patikra.
 Gyvenamųjų patalpų remontas.
2013 m. balandžio mėnesį buvo pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamas projektas VP3-2.4-SADM-03-V-01-027 „Šilutės senelių globos namų
modernizavimas“. Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią
aplinką senelių globos namuose gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims. 2013 metais
atremontuotos gyvenamosios patalpos, asmens higienos, maitinimo, bendrojo naudojimo patalpos,
kabinetai. Atlikti vidaus apdailos darbai, sanitarinių mazgų ir vėdinimo sistemų montavimo darbai,
pakeisti langai. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2014 m. birželio mėn. Bus remontuojami laiptai
išorėje, įstatytos naujos durys, įsigyta nauja įranga žmonėms su negalia.
Palaipsniui stiprinama materialinė kompensacinės technikos bazė: įsigytos 2 padėties
keitimo pagalvėlės, 1 naktipuodžio kėdė, 1 dušo kėdė, virtuvės komplektas – sugebantiems
savarankiškai naudotis gyventojams.
 Gautos lėšos ir jų panaudojimas.

2013 m. patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai (savarankiškų funkcijų finansavimui,
specialiųjų programų vykdymui)
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2013 m. patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai (specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos
asmenims su sunkia negalia)
Paslaugų gavėjų skaičius kuriems
nustatyta sunki negalia
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Informacija apie priskaitytas lėšas už suteiktas paslaugas
Priskaitytos lėšos iš Globos namų gyventojų už teiktą ilgalaikę socialinę globą 2013 m.
Priskaityti mokesčiai už suteiktas paslaugas
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2013 m. remonto metu (apie 4 mėn.) vieni gyventojai buvo laikinai išvykę pas gimines, kiti
paguldyti į Šilutės ligoninės slaugos skyrių. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
birželio 14 d. nutarimą Nr.583 ir 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr.1009 „Asmenys, laikinai
išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, moka tik 30 % jiems
nustatyto dydžio“. Globos namai gyventojams už 2013 m. privalėjo grąžinti 28 200 Lt.

Finansinės-ūkinės veiklos analizė. Buhalterinė apskaita Globos namuose vykdoma
vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei aktualiomis jų redakcijomis.
Globos namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,
vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
Ūkinėms operacijoms ir įvykiams apskaitoje registruoti buhalterinėse sąskaitose sudarytas
sąskaitų planas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. Globos namuose 2013-12-31
Šilutės senelių globos namų Direktoriaus įsakymu Nr. V1-134 „Dėl buhalterinės apskaitos sąskaitų
plano patvirtinimo“ parengtas naujas sąskaitų planas, kuris plačiau apima privalomojo bendrojo
sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir
kitus detalizuojančius požymius.
Vertinant finansinės - ūkinės veiklos rezultatus ir atlikus 2012 m. - 2013 m. pajamų
lyginamąją analizę, stebimas sumažėjimas 2013 m. savivaldybės biudžeto asignavimų
savarankiškoms funkcijos vykdyti (22,2%), specialiųjų programų vykdymui (4,9%) ir valstybės
biudžeto asignavimų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų asmeniui su sunkia negalia (34,6%). Tai
turėjo įtakos 2013 m. įstaigos įsiskolinimų padidėjimui.
III. LAUKIAMI REZULTATAI. APIBENDRINIMAS
Modernizuota senelių globos namų infrastruktūra kokybiškam socialinių paslaugų teikimui.
Įsigyta įranga leis teikti aukštos kokybės bei gyventojų specialiuosius poreikius atitinkančias
paslaugas bei padės tinkamai pasiruošti įstaigos licencijavimui.

Direktorė

Danutė Valodskienė

6

