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2. į s a k a u vykdyti nustatytų rizikų šalinimo ar sumažinimo veiksmų planą.
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PATVIRTINTA
Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. (1.4) V-30

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ UŽ
2022 MF.TI JS

Utenos socialinės globos namų (toliau -  įstaiga) vidaus kontrolės analizė parengta 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (toliau -  ¡statymas), 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. IK-195 „Dėl vidaus 
kontrolės įgyvendinimo Įstaigoje“, Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės tvarkos aprašu, 
patvirtintu 2018-10-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-99. Vidaus kontrolės tvarkos aprašas vykdomas 
vadovaujantis patvirtinta 2020-12-30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V -150 Utenos socialinės globos 
namų vidaus kontrolės politika, kurioje apibrėžti veiklos elementai, principai priemonės kuriomis 
skatinami ir motyvuojami darbuotojai siekti geriausių veiklos rezultatų, prižiūri, kaip įgyvendinama 
vidaus kontrolė.

Įstaigos vidaus kontrolės analizė ir išvados apima visus vidaus kontrolės elementus, įvertinami 
įstaigos veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams ir numatomos vidaus 
kontrolės tobulinimo priemonės.

1. Kontrolės aplinka ir jos vertinimas

Atliekant kontrolės aplinkos įgyvendinimo analizę įvertinta kaip vadovas ir darbuotojai laikosi 
profesinio elgesio principų ir taisyklių, ar vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto, ar vadovas 
formuoja teigiamą darbuotojų požiūrį į vidaus kontrolę. Patikrinti parengti ir direktoriaus įsakymu 
patvirtinti dokumentai, kurie apibrėžia darbuotojų atsakomybę, pareigas, teises: Utenos socialines 
globos namų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2010 
m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A 1-277 (2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. A 1-484 redakcija); Utenos 
socialinės globos namų buhalterijos padalinio nuostatuose, patvirtintuose 2010-11-10 direktoriaus 
įsakymu Nr. V-143, Utenos socialinės globos namų socialinio darbo padalinio nuostatuose, 
patvirtintuose 2010-11-10, direktoriaus įsakymu Nr. V-141, Sveikatos priežiūros padalinio 
nuostatuose patvirtintuose 2010-11-10, direktoriaus įsakymu Nr. V-144, Utenos socialinės globos 
namų aptarnavimo ir ūkio padalinio nuostatuose, patvirtintuose 2015-04-01, direktoriaus įsakymu 
Nr. V-47 Utenos socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2020-06-01 nauja 
redakcija, direktoriaus įsakymu V-63; įstaigos personalo pareigybės aprašymai; Utenos socialines 
globos namų darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas 2014 -03-05, direktoriaus įsakymu Nr. V-15 
(2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-137 redakcija); Utenos socialinės globos namų etikos 
komisijos veiklos aprašas, patvirtintas 2017-08-30, direktoriaus įsakymu Nr. V-102 (2020-02-25, 
įsakymo V-23 redakcija), Utenos socialinės globos namų lygių galimybių politika ir jos 
įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018-01-04, direktoriaus įsakymu V-7; Utenos socialinės 
globos namų dovanų politika, patvirtinta 2021-05-28, direktoriaus įsakymu V-52; „Dėl Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Utenos socialinės 
globos namuose“ patvirtintu 2021-11-17, direktoriaus įsakymas V-91; Utenos socialinės globos 
namų Korupcijos prevencijos 2021-2022 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, 
patvirtintas 2021-04-26 įsakymu V-48; Utenos socialinės globos namų vidinių informacijos apie 
pažeidimus tvarkos aprašas, kolektyvinė sutartis 2021 m.; patvirtintas 2021-02-12 įsakymu V-9; 
Utenos socialinės globos namų gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų



bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, patvirtinta 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V- 
104 ir jų registras.

įstaigoje 2022-07-01 patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. P-200 organizacinė struktūra, kurioje 
nustatomas pavaldumas ir atskaitingumas. Organizacinė struktūra detalizuojama tuo pačiu 
direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąraše.

Atliekant įstaigos veiklos plano ataskaitos vertinimą už 2022 m., stebimi nežymūs nukrypimai 
nuo planuotos veiklos. Planuotas asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius -  320, rezultatas 
-  298 asmenys. Planas neįvykdytas, nes pirmą pusmetį buvo sumažėjęs paslaugų poreikis. Dėl 
finansinių lėšų trukumo nesutvarkyti įstaigos kiemo teritorijoje esantys takai, pritaikant juos 
neįgaliųjų judėjimui su spec. techninės pagalbos priemonėmis. įstaigos lovadienių ilgalaikės 
socialinės globos paslaugoms teikti užimtumo dalis nuo galimo maksimalaus lovadienių skaičiaus 
planuotas 100%, rezultatas -  98%, nes pirmame pusmetyje ne visos planinės vietos buvo užimtos. 
Asmenų gavusių laikino atokvėpio paslaugas iš planuotų 5 vietų užimtos buvo 2 vietos dėl mažo 
paslaugos poreikio. Išaugo planuotos 62,75 Eur išlaidos vienam darbuotojui tenkančios ryšių, 
kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų priežiūros ir vystymo iki 122,74 Eur dėl Atnaujintos 
nusidėvėjusios kompiuterinės įrangos, įdiegtos naujos informacinės sistemos, padidėjusio 
informacinių technologijų specialisto darbo užmokesčio. Padidėjo planuotos 11,73 Eur sąnaudos, 
tenkančios 1 m2 administracinės paskirties nekilnojamojo turto (priklausančio valstybei nuosavybės 
teise ir nuomojamo) išlaikymo iki 16,79 Eur dėl padidėjusios elektros, šildymo ir vandens kainos.

USGN gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) 
pateikimo ir nagrinėjimo registre 2022 m. užfiksuota 10 pareiškimų. 8 pranešimai dėl darbuotojo 
neatvykimo į darbą. Su šiuo darbuotoju nutraukta sutartis vadovaujantis atitinkamais darbo kodekso 
straipsniais pagal pobūdį dėl darbo sutarties nutraukimo dėl darbuotojo kaltės.

Visi 2022 m. užfiksuoti 8 nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais 
ar asmens teisių pažeidimais yra išanalizuoti, išaiškintos juos sukėlusios priežastys bei numatyta 
nelaimingų įvykių prevencija.

įstaigos personalas turi tinkamą išsilavinimą, licencijas, pažymėjimus ir kitas kvalifikacijas, 
reikalingas veiklai pagal kompetenciją vykdyti. Tinkamai darbuotojų kvalifikacijai ir reikiamų 
įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti ir atsakomybei už vidaus kontrolę suprasti 
įstaigoje parengtas kvalifikacijos kėlimo planas. Pagal 2022 metais sudarytą planą į įvairius 
darbuotojų tobulinimo ir specializacijos kursus pasiųsta 100 proc. visų darbuotojų. Supervizijoje 
dalyvavo 15 socialinio darbo padalinio darbuotojai. 20 darbuotojų dirbančių su gyventojais turinčiais 
psichinę negalią, lankėsi Rokiškio psichiatrijos ligoninėje ir dalyvavo 4 vai. gerosios patirties 
pasidalinime ir praktiniuose užsiėmimuose „Ūmios psichozės elgesio atpažinimas bei darbuotojų 
veiksmų taikymas“; 15 socialinio padalinio darbuotojų dalyvavo seminare „ Smurto prevencija, 
intervencija ir postvencija socialiniame darbe“; 20 darbuotojų dalyvavo praktiniuose mokymuose 
„Pirmoji pagalba“ 8 vai.; 74 darbuotojai dalyvavo mokymuose „Slaugos paslaugų teikimas namuose“ 
8 vai.; 100 proc. darbuotojų išklausė mokymus „Smurtas ir priekabiavimas: pavojus, prevencijos 
priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos“; 10 ne tiesiogiai socialines paslaugas teikiančių darbuotojų 
savo kvalifikaciją kėlė ne rečiau kaip 1 kartą metuose.

Organizuoti praktiniai civilinės saugos mokymai tema „Kibernetinio saugumo iššūkiai“. 
Mokymų metu stebėta kaip darbuotojai geba naudotis informacinėmis technologijomis, jas saugoti, 
supažindinti kur kreiptis pastebėjus įsilaužimą į informacinę sistemą.

Darbuotojams suteikta informacija apie nemokamas Utenos r. savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro vykdomas programas, teikiančias anonimiškai psichologinę pagalbą; supažindinti su 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta struktūrizuota informacija apie galimybę
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kreiptis į įvairius psichologinės, emocinės ir kompleksinės pagalbos centrus telefonu, internetu, 
galimybę susikurti mobiliąją programėlę.

2022 m. sudarytos 6-ios naujos darbo sutartys: terminuotos 4: 2 individualios priežiūros 
darbuotojai, 1 slaugytojo ir 1 skalbėjo; neterminuotai 2: 1 socialinių paslaugų užimtumo specialistas 
ir 1 budėtojas liftininkas. Nutrauktos 8 darbo sutartys: neterminuotos 4: 1 slaugytojo, 2 individualios 
priežiūros darbuotojų, 1 budėtojo -  liftininko, terminuotos 4: 1 skalbėjo, 2 slaugytojo ir 1 
individualios priežiūros darbuotojai.

Per 2022 metus vyko 56 socialinę globą teikiančių darbuotojų dalykiniai pasitarimai, kurių 
metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir 8 susirinkimai 
atskirai skyriuose, kurių metu spręsti aktualūs klausimai.

įstaigos personalo politikos formavimui, kuri skatintų pritraukti, ugdyti ir išlaikyti 
kompetentingus darbuotojus, sukurta profesinė sąjunga bei 2022-01-27 direktoriaus ir profsąjungos 
pirmininko pasitvirtinta Utenos socialinės globos namų kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta darbo 
sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo nuostatos, darbo ir poilsio laikas, atostogų suteikimo ir 
apmokėjimo tvarka, susitarimas dėl neatvykimo į darbą, darbo apmokėjimas, socialinės garantijos, 
darbo sauga, materialinė darbuotojų atsakomybė, profesinės sąjungos veiklos garantijos; 2019-05-24 
direktoriaus įsakymu Nr. V-52 (2020-01-14, Nr. V-05 redakcija) patvirtinta Utenos socialinės globos 
namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema, kurioje numatyta 
pareigybių lygiai ir pareigybių grupės, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas, pareiginės 
algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemokų skyrimas, mokėjimas už darbą, 
poilsio ir švenčių dienomis nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo 
normalių darbo sąlygų, premijų skyrimas, materialinės šalpos, kasmetinės veiklos vertinimas ir 
skatinimas. Svarbu paminėti, kad pagal kolektyvinę darbo sutartį numatytas darbuotojų 
kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimas apmokamas įstaigos lėšomis, numatytos atostogos 
besimokantiems ir kitos motyvacinės priemonės.

įstaigos finansinės veiklos ir viešųjų pirkimo organizavimą kontroliuoja USGN direktoriaus 
2021-11-17 įsakymu Nr. V-91 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 
nuostatų laikymosi Utenos socialinės globos namuose aprašas, Utenos socialinės globos namų 
apskaitos vadovas su priedais, patvirtintas 2022-11-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-70, Utenos 
socialinės globos namų Viešųjų pirkimų organizavimo aprašas, patvirtintas 2018-01-03 direktoriaus 
įsakymu V-4. įstaigos veiklos priemonėms įgyvendinti asignavimai planuojami vieneriems metams 
ir yra patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Valstybės biudžeto lėšos skirtos priemonių įgyvendinimui planuotos -  640,5 (tūkst. Eur), 
rezultatas -  640,5 (tūkst. Eur), tame skaičiuje darbo užmokesčiui -  533,0 (tūkst. Eur). Lėšos 
panaudotos pilnai. Pajamų įmokos skirtos priemonių įgyvendinimui, planuotos lėšos 1274,0 (tūkst. 
Eur) sutampa su asignavimų panaudojimu. Tame skaičiuje darbo užmokesčiui -  750,0 (tūkst. Eur). 
Kitos lėšos planuotos 1456,0(tūkst. Eur), rezultatas -  181 l,9(tūkst. Eur).

Pakilus vandens, nuotekų, šildymo elektros kainoms, lapkričio mėn. sąskaitoms apmokėti ir 
mobilizacijos atveju aprūpinti 270 gyventojų maisto daviniais ir vandeniu papildomai iš valstybės 
biudžeto gauta 20500 Eur įsisavinta 100 proc. Maisto daviniams ir vandeniui išleista 10500 Eur, 
komunaliniams patarnavimams -  10000 Eur.

Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje mokamas pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. nutarimą Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Vidutiniškai vienas gyventojas už gyvenimą globos įstaigoje moka 418,26 Eur 
per mėn.; vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos 1876,11 Eur per mėn.



Iš viso pajamų gauta -  3544237 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto -  640500; specialiųjų tikslinių 
dotacijų -  881328 Eur; iš savivaldybės biudžeto -  663010; asmenų mokėjimas už socialines 
paslaugas -  1355187 Eur; parama iš juridinių asmenų -  1400; fizinių asmenų savanoriškos įmokos -  
333 Eur; pajamos už patalpų nuomą -  2479 Eur.

Pajamos panaudotos: darbo užmokesčiui -  2295170 Eur, įmokos soc. draudimui -  33850 Eur, 
prekių ir paslaugų naudojamos išlaidos -  3712540 Eur, iš jų medikamentams- 210408 Eur, 
ilgalaikiam materialiniam turtui -  13000 Eur, darbdavio socialinė parama-24060 Eur,

Vadovaudamiesi 2006 10 10 d. nutarimu Nr.978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ globos namai už apgyvendintus asmenis pagal šio nutarimo 
tvarką iš savivaldybių lėšų gautus pinigus panaudojo: darbo užmokesčiui, įnašams soc. draudimui, 
mitybai, medikamentams, elektros energijai, aprangai ir patalynei, einamajam remontui, 
komunalinėms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaidoms, komandiruotėms, darbdavio 
paramai ir kt.

Ilgalaikiam materialiniam turtui skirtos lėšos 13000 Eur panaudotos įsigijus šaldytuvą 
gyventojams skyriaus virtuvėlėje, miegamojo komplektai gyventojams į kambarius, tualeto -  dušo 
kėdės, kompiuteris su programine įranga, holo baldų komplektai.

2022 m. vykdyti viešieji pirkimai atitinkantys Viešųjų pirkimų įstatymą. Mažos vertės pirkimai, 
po kurių sudarytos sutartys iš viso 28 pirkimai kurių bendra vertė 66562,76 Eur. Supaprastintų 
pirkimų, kuriuose dalyvauja socialinės įmonės, bendra vertė -2759,67 Eur. Vienkartinių pirkimų po 
kurių sudarytų sutarčių nereikalaujama bendras skaičius -  69, už 49942,31 Eur.

Atlikus metinę inventorizaciją 2022 m. gruodžio mėn. nebuvo nustatyta nei trūkumų ,nei 
pertekliaus.

įstaigoje per 2022 m. buvo suorganizuoti du, balandžio ir spalio mėnesiais, ilgalaikio ir ūkinio 
inventoriaus nurašymai.

Atlikus auditu rezultatų analizę bei vertinant kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti įstaigos 
veiklą, pateiktą informaciją, kitą gaunamą informaciją, nustatyta:

1. 2022-11-24 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus Nr. (9.6 Nr-03) SD-1510 Dėl socialinės globos įstaigų, kurių 
savininko teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, darbo 
užmokesčio fondo lėšų planavimo ir panaudojimo vidaus auditas trūkumų nenustatė. 
Pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti sudarytas priemonių planas ir 2022-12-27 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. (1.4) V-84 paskirti atsakingi asmenys už jų įvykdymą.

2. 2022-10-24 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinis auditas atlieka valstybės 
2022 metų konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansinį auditą 
(nebaigtas, numatomas baigimas 2023-10-10)

3. 2022-12-20 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 
patikrinimo akto Nr. (9-12 15.4.6. Mr.) PA-7629 išvadose trūkumų nenustatyta.

4. 2022 12- 28 Vidaus medicininis audito, vykdyto auditorė Loreta Radzevičienė, neatitikčių 
nenustatyta.

Visų tikrintų institucijų pateiktoms rekomendacijoms direktoriaus įsakymais sudaryti
įgyvendinimo planai.
Įvertinimas:
įstaiga turi visus dokumentus užtikrinančius palankę kontrolės aplinką ir atitinkančius 

reikalavimus, tai patvirtina kontrolės organizavimo ir veiklos vykdymo skaidrumą, nešališkumą, 
darbuotojai įgyvendina savo pareigas kurioje turi funkcionuoti įstaigos vidaus kontrolės sistema. 
Gauti pranešimai, susiję su paslaugų teikimo veikla, išanalizuoti, parengtos išvados ir numatytos



prevencinės priemonės, kaip ir numato teisės aktai. Pagal 8 pranešimus nustatyta darbuotojo 
netinkamas pareigų vykdymas, kuris tiesiogiai turėjo įtakos paslaugų kokybei. Vertinant, kad 
įstaigoje numatytos tvarkos ir reagavimas atsakingų darbuotojų į susiklosčiusius faktus tinkami ir 
savalaikiai, neatitiktis pašalinta.

Finansinėje veikloje pažeidimų nenustatyta, vykdoma pagal numatytus kriterijus ir 
atskaitomybės etapus.

Išorinių institucijų vertinimuose neatitikčių nenustatyta.
Dažniausiai pasitaikanti įstaigos veiklos metinio plano neįgyvendinimo priežastis dėl ženkliai 

sumažėjusio klientų skaičius.
Kontrolės aplinka užtikrina darbo drausmę ir veiklos atmosferą, turinčią įtakos vidaus kontrolės 

kokybei. Ji veikia įstaigos tikslų, uždavinių, procesų ir jų vertinimo kriterijų formavimo procesą ir 
kontrolės organizavimą. Nustatyti pažeidimai, neatitiktys ar trūkumai šalinami numatytais terminais 
ir priemonėmis. Vertinama -  gerai.

2. Kontrolės veikla ir jos vertinimas
2.1.Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimas.
Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimas atliktas remiantis 

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo 
sistemos 2 priede Veiklos vertinimo išvadose pateiktais praėjusių kalendorinių metų veiklos 
rezultatais.

Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimo vidurkis
Padalinio pavadinimas Pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir gebėjimų atlikti 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkis
Nepatenkinamai Patenkinamai Gerai Labai gerai

Valdymo padalinys +

Buhalterijos padalinys +

Socialinių paslaugų 
padalinys

+

Sveikatos priežiūros 
padalinys

+

Aptarnavimo ir ūkio 
padalinys

+

Bendras visų įstaigos darbuotojų veiklos vertinimo rezultatų vidurkis -  gerai.

2.2. Finansų kontrolės vertinimas
Finansinės kontrolės vertinimas atliktas stebint ir kontroliuojant finansinių ataskaitų, biudžeto 

projekto sudarymo pagrįstumą ir teisingumą, jo vykdymą.
įstaigoje vykdant finansines operacijas, laikomasi išankstinės kontrolės, einamosios kontrolės, 

paskesniosios kontrolės nuoseklumo. Nei viename iš šių etapų 2022 metais pažeidimų nenustatyta.
Vertinama -  labai gerai.

2.3. Atitikties socialinės globos normoms vertinimas/ įsivertinimas.
Atlikus kasmetinį socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimą, 

esminių neatitikimų nenustatyta. Vertinimas atliktas pagal atskiras normų sritis: Paslaugų



paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas; Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę 
globą; Įvairiapusiškų asmens poreikių užtikrinimas, Asmens įgalinimas; Asmens teisių apsauga; 
Aplinka ir būstas; Personalas; Valdymas ir administravimas.

Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo 
ataskaitos išvadose pateikti nustatyti trūkumai:

1. Pagal poreikį reikalingas kosmetinis remontas A, B ir C korpusų kambariuose ir 
koridoriuose.

2. Kiemo teritorijos takai pasenę, nelygūs. Reikalingas atnaujinimas.
3. Gyvenamuosiuose kambariuose trūksta jaukumo, patogumo.
4. Tobulintinos įstaigos darbuotojų kompetencijos kokybės vadybos srityje.
5. Pagal LR DK 30 straipsnio (Darbuotojų garbės ir orumo gynimas, smurto ir priekabiavimo 

draudimas) reikalavimus atitinkamai patvirtinti įstaigos smurto ir priekabiavimo 
prevencijos politiką ir ją įgyvendinančius vidaus teisės aktus.

Išanalizavus nustatytus trūkumus, nustatyta, kad rasti trūkumai iš esmės nepablogino paslaugų 
kokybės, o siekiama, kad jos būtų dar efektyvesnės ir patrauklesnės. Vertinama -  gerai.

2.4. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas.
2.4.1. Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams kokybės vertinimas.
2022 m. buvo vertinamos Socialinių paslaugų padalinio teikiamos paslaugos gyventojams: 

socialinio darbo paslaugos, kultūrinės paslaugos, švietimo, ugdymo paslaugos, darbo terapijos 
paslaugos, religinės paslaugos, sporto paslaugos, rūbų priežiūra, higiena, gyvenamoji aplinka. 
Vertino visų įstaigos darbuotojų padaliniai ir socialinės globos namų taryba. Visumoje teikiamų 
paslaugų visų padalinių vertinimo vidurkis procentine išraiška yra: labai gerai -  77 %, gerai -  22,8 
%, patenkinamai -  0,2 %, blogai -  0%, labai blogai -  0%. Patenkinamai įvertinta socialinio darbo 
paslaugos: aplinkos pritaikymas: rūkymui skirtų patalpų pritaikymas ir švara.

2.4.2. Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas rinkimas ir analizė
Atlikus socialinių paslaugų padalinio gyventojams teikiamų paslaugų kokybės anoniminę 

gyventojų apklausą buvo įvertinta darbuotojų profesinė kompetencija, darbinio užimtumo, 
laisvalaikio praleidimo veikla, pasitenkinimas socialinių paslaugų kokybe. Apklausoje dalyvavo 90 
(32% ) gyventojų. Atsakymų rezultatų suvestinė matyti pateiktoje lentelėje.

Socialinių paslaugų kokybės gyventojų anketiniai vertinimo rezultatai:
Klausimynas Taip Iš dalies Ne Neturiu

nuomonės
1. Ar darbuotojai suteikia 88 1 - 1

pakankamai informacijos apie 
paslaugų teikimą?

(98%) (1 %) (1 %)

2. Ar darbuotojai skiria 85 4 - 1
pakankamai laiko paslaugai 
atlikti?

(95%) (4%) (1 %)

3. Ar darbuotojai pagarbiai/ 
mandagiai bendrauja?

88
(98%)

2
(2%)

” “

4. Ar darbuotojai padeda spręsti 
Jūsų problemas?

86
(96%)

4
(4%)

-

5. Ar darbuotojai atsižvelgia į Jūsų 85 3 - 2
pasiūlymus (skundus)? (95%) (3%) (2%)



6. Ar pasitikite socialiniais 
darbuotojais?

90
(100%)

7. Ar pasitikite socialinių 
darbuotojų padėjėjais?

90
(100%)

“ -

8. Ar patinka darbinio užimtumo 62 21 1 ,

veikla (maisto gamyba, 
aplinkos tvarkym. ir kt.)

(69 %) (23%) 
Atsakymą 
pasirinko: 13 
moterų, ( iš 
jų 7 senyvo 
am., 6 
darbingo 
amž.) 8 vyrai 
( ¡š jų 4 
senyvo am., 4 
darbingo 
amž.) 
Darbinio 
užimtumo 
veiklų 
plėtimas, 
atnaujinimas.

(1%)

9. Ar užtenka laisvalaikio 74 7 - 9
praleidimo formų ir kultūrinės 
veiklos?

(82%) (8%) (10%)

10. Ar Jus tenkina teikiamų 
socialinių paslaugų kokybė?

88
(98%)

2
(2%)

~ ”

Susumavus gautus anketos rezultatus matyti, kad visomis išvardintomis paslaugomis patenkinti 
93 proc. gyventojų, iš dalies -  7 proc., nepatenkintų -  0 proc.

2.4.3. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos vertinimas/ įsivertinimas.
Surinkus socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimo duomenis, paaiškėjo 

kvalifikacijos kėlimo temų poreikis: žinios apie savo globos namų gyventojus, jų teises, galimybes, 
psichologiją.

Bendras socialinių paslaugų kokybės vertinimas -  gerai.
2.5. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas.
2.5.1.Sveikatos priežiūros organizacinių ir klinikinių kokybės rodiklių vertinimas.

{vertinus globos namų sveikatos priežiūros padalinio organizacinių ir klinikinių rodiklių rezultatus 
pastebėti keli nepasiekti numatyti rodikliai: Standartinių slaugos ir reabilitacijos, diagnostikos 
procedūrų atlikimas -  nusimatytalOO proc. gyventojų, atlikta 98 proc. gyventojų (neatlikta dėl 
paciento atsisakymo, neblaivumo, išvykimo iš globos namų, mirus pacientui); Pacientų kraujo ir 
šlapimo bandinių surinkimas ir pristatymas j PSPC ir ligoninės laboratorijai -  nusimatyta 100 proc. 
paimti bandinius, atlikta 99 proc. (neatliktas dėl paciento atsisakymo, neblaivumo, mirus/išvykus 
pacientui); Reabilitacijos procedūrų (fizioterapijos, masažo, kineziterapijos, ergoterapijos) atlikimas



globos namų gyventojams -  nusimatyta atlikti 100 proc. paskirtų procedūrų, atlikta visų procedūrų 
98 proc. ( neatlikta atsisakius procedūros, dėl neblaivumo, mirus/ išvykus pacientui). Dar keli 
neįvykdyti rodikliai 1-2 proc. dėl objektyvių priežasčių. Esminių neatitikimų rezultatuose nuo 
nusimatytų kokybės rodyklių nenustatyta.

2.5.2. Vidaus medicininio audito veikla
Auditas atliktas vadovaujantis BJ Utenos socialinės globos namų ir auditorės Loretos 

Radzevičienės 2022-11-28 sudaryta paslaugų teikimo sutartimi bei 2022 m. Vidaus medicininio 
audito planu. Audito tikslas -  Utenos SGN asmens sveikatos priežiūros veiklos ir teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės atitikties LR Sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 
įsakymo Nr.V-338 bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantiems teisės aktų 
reikalavimams vertinimas.

Audito metu buvo taikoma:
- Anketavimas;
- įstaigos procedūrų/tvarkų ir veiklos duomenų analizė;
- Patalpų, darbo priemonių apžiūra;
- Pokalbiai su įstaigos darbuotojais.
Vidaus medicininio audito išvados:
1. Utenos socialinės globos namų asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybė atitinka Lietuvos Respublikos Įsakymo Nr. V- 338 bei kitų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams (išskyrus 
neigiamus pastebėjimus). Neigiami pastebėjimai yra mažai reikšmingi, jų įgyvendinimui reikia imtis 
priemonių, tačiau kurių įtaka nuostolių atsiradimui ir/ar rizika, kad organizacija nepasieks savo tikslų 
ar jos veikla sustos, yra nedidelė.

2. Įstaigos vadovai ir specialistai žino, kokie reikalavimai nustatyti jų vykdomai veiklai, 
parengtos vidinės tvarkos, procedūrų aprašai, paskirti atsakingi asmenys, veikla vykdoma 
vadovaujantis Įstaigoje patvirtintomis tvarkomis/ procedūromis. Tvarkos/ procedūros periodiškai 
peržiūrimos, atsižvelgiama į teisės aktų pakeitimus ir vidaus medicininio audito rekomendacijas, 
daugumoje procesų įgyvendinamos vidaus kontrolės procedūros.

2.5.3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios veiklos kokybės ir efektyvumo 
vertinimas

Apklausoje dalyvavo (pacientų skaičius): 137 respondentų t.y. apie 49 % globos namų 
gyventojų. Teigiamai įstaigos darbą įvertino: 84 pacientai 61,31% ( į visus kl. atsakė TAIP), 
patenkinamai (vertinimas „iš dalies“ ) įstaigos darbą įvertino: 14 pacientų 10 %, neigiamai įstaigos 
darbą įvertino:0 pacientas 0%. Pacientų pasitenkinimo rodiklis (vertinimas „Taip“ ): 97,8%. Apie 11 
% respondentų nurodė nesinaudoję jokiomis reabilitacijos paslaugomis. Pagrindiniai pacientų 
nusiskundimai: nėra.

Segmentinė pacientų pasitenkinimo lygio analizė:
Sveikatos priežiūros padalinio paslaugų 
prieinamumu

Taip- 137
pacientai:
100%

Iš dalies 0 
pacientai:
0%

N e-0
pac.0%

Kita -  0%

Patenkintas/-a įstaigos slaugytojų 
darbu

Taip- 123
pacientų:
90%

Iš dalies- 14 
pacientų: 10%

N e-0
pac.
0%

Kita -  0%



Slaugytojos atsiklausia Jūsų leidimo 
atlikti medicininę apžiūrą

Taip- 123
pacientai:
90%

Iš dalies- 14 
pacientų: 
10%

N e-0
pac.
0%

Kita -  0%

Slaugytojos suprantamai suteikė 
svarbią informaciją susijusią su vaistų 
vartojimu, procedūrų atlikimu

Taip-122
pacientų:
89,05%

Iš dalies- 14 
pacientų: 
10,22%

N e - 1
pac.
0 ,73%

Kita -  0%

Patenkintas/ -a teikiamomis 
kineziterapijos paslaugomis (mankštos)

Taip- 118
pacientas:
86,13%

Iš dalies-6
pacientai:
4,38%

N e - 0 % Nesinaudojo 
paslaugomis -  
13 pac. 9,49%

Patenkintas/ -a teikiamomis 
ergoterapijos paslaugomis

Taip- 119
pacientai:
86,86%

Iš dalies- 
6 pacientai: 
4,38%

N e - 0 % Nesinaudojo 
paslaugomis -  
12 pac. 8,76%

Patenkintas/-a teikiamomis masažo 
paslaugomis

Taip-112
pacientai:
81,75%

Iš dalies- 
6 pacientai: 
4,38%

N e - 0 % Nesinaudojo 
paslaugomis - 
19 pac. 13,87%

Patenkintas/-a teikiamomis 
fizioterapijos paslaugomis

Taip-
108pacientų

78,83%

Iš dalies-9 
pacientai: 
6,57 %

N e - 0 % Nesinaudojo 
paslaugomis -  
20 pac. 14,60%

Patenkintas/-a dietisto paslaugomis Taip- 107
pacientai:
78,10%

Iš dalies- 
24 pacientų: 
17,52%

N e - 1
pac.
0 ,73%

Kita -5 pac. 
3,65%

Jautė personalo pagarbą gydymosi 
metu

Taip-123
pacientai:
89,78%

Iš dalies-14 
pacientų: 
10,22%

N e-0
pac.
0%

Kita -  0%

Sveikatos priežiūros padalinio 
kabinetai įvertinti kaip pakankamai 
jaukūs, erdvūs

Taip-124
pacientai:
90,51%

Iš dalies- 11
pacientai:
8,03%

N e-0
pac.0%

Nesilankė 
kabinetuose -  2 
pac. 1,46%

Buvo suteikta visa reikiama medicininė 
pagalba

Taip-130
pacientai:
84,89%

Iš dalies-8
pacientai:
5,11%

N e - 0 % Pagalbos 
nereikėjo -  0 
pac. 0%

Medicininė pagalba buvo suteikta 
laiku

Taip-127
pacientai:
92,70%

Iš dalies-10
pacientų:
7,30%

N e-0 
p a c .
0,%

Med. pagalbos 
nereikėjo -  0 
pac. 0%

Sveikatos priežiūros darbuotojai atsako 
į klausimus

Taip-127
pacientai
92,70%

Iš dalies-10
pacientų:
7,30%

N e- 0 
p a c . 
0%

Kita -  0%

Patenkinti sveikatos priežiūros 
padalinio teikiamų paslaugų kokybe

Taip-130
pacientai
94,89%

Iš dalies-7
pacientai:
5,11%

N e-0
pac.
0%

Kita -  0%

Bendras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas -  gerai.

2.6. Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas.
Atlikta gyventojų apklausa siekiant atlikti gyventojų mitybos poreikio vertinimą, užtikrinant 

teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą bei siekiant išsiaiškinti pokyčius ir nustatyti poreikius jų 
mityboje. Apklausoje dalyvavo 54,4% gyventojai. 2022 m. apklausos rezultatai atskleidė, kad 
gyventojai renkasi įvairų maistą, tačiau daugiausiai mėgsta mėsos patiekalus: pusryčiams -52 %, 
pietums -  51%, vakarienei -  37% gyventojų. Antroje vietoje pagal populiarumą -  žuvies patiekalai. 
Trečioje vietoje -  pieniški patiekalai. Patiekalų kokybe patenkinti -  76%, nepatenkinti -  10%, likusi
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dalis gyventojų neturi nuomonės -  14%. Išanalizavus atsakymus, didžioji dalis gyventojų yra 
patenkinti patiekalų kokybe. Išanalizavus atsakymus į klausimą, ar gyventojai turi galimybę 
pasirinkti patiekalus, dauguma (93%) teigia jog galimybę pasirinkti patiekalus turi, ir tik 0,68% 
gyventojų nurodė neturintys šios galimybės, 6,32 % apklaustų gyventojų galimybę pasirinkti turi 
kartais. Tyrimo rezultatai į klausymą, kaip gyventojai vertina aptarnavimą valgyklos salėje bei skyrių 
valgyklėlėse, parodė kad gyventojai yra patenkinti jų aptarnavimu valgyklos salėje bei skyrių 
valgyklėlėse. 2,3 % gyventojų nurodė atsakymą "blogai" valgyklos salėje, o 1,15% gyventojas 
nurodė, kad skyrių valgyklėlėse aptarnavimas yra blogas. Tačiau 59 % džiaugiasi labai geru 
aptarnavimu valgyklos salėje bei 62% gyventojų skyrių valgyklėlėse.

J surinktus apklausos duomenis bus atsižvelgiama gerinant maitinimo paslaugų kokybę.
Maitinimo paslaugų vertinimas -  gerai.
2.7. USGN korupcijos prevencijos programos vykdymas.
Utenos socialinės globos namų 2021-2022 metų antikorupcinės programos vykdymas 2022 m. 

vyko sklandžiai, nuolat papildant Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones 
atsižvelgiant į įstaigos veiklos aktualijas.

Utenos socialinės globos namų 2021-2022 metų antikorupcinės programos vykdymas 2022 m. 
vyko sklandžiai, nuolat papildant Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones 
atsižvelgiant į įstaigos veiklos aktualijas.

2022 buvo įrengtos papildomos keturios Utenos SGN atsiliepimų ir pasiūlymų dėžutės, 
įstaigos interneto svetainėje paskelbtas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo 
pakeitimas. Priimtas sprendimas atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigos 
tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje. Parengtas Utenos socialinės globos 
namų smurto prieš asmenis, turinčius negalią, prevencijos priemonių planas ir pristatytas 
visuotiniame darbuotojų susirinkime. Darbuotojų visuotinio susirinkimo metu aptarti svarbiausius 
įstaigos dovanų politikos, pranešėjų apsaugos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą klausimai. 
Naujų Antikorupcinio elgesio kodekso sąvokų -  nepotizmo ir kronizmo -  aptarimas. Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašas paskelbtas darbuotojams. Organizuoti
nuotolinis seminaras administracijos darbuotojams, susijęs su LR DK 30 straipsnio (Darbuotojų 
garbės ir orumo gynimas) pakeitimais nuo 2022-11-01.

įstaigoje parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo Utenos socialinės globos namuose tvarkos aprašas, 
kuriuo vadovaujantis atsakingi darbuotojai nustatytu laiku deklaravo savo privačius interesus 
PINREG sistemoje. Parengta Utenos socialinės globos namų dovanų politika. Dovanų registre per 
2022 metus įrašų fiksuota nebuvo.

Vadovaujantis LR pranešėjų apsaugos įstatymu įstaigoje įdiegtu vidiniu kanalu pranešimų apie 
galimai korupcinio pobūdžio darbuotojų veiklą negauta.

įstaigos interneto svetainėje paskelbta ataskaita apie 2021 -2022 metų Utenos socialinės globos 
namų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

2022 m. lapkričio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.4.) V- 69 atliktas korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymas įstaigos tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje už 
praėjusius 12 mėnesių laikotarpį, užtikrina racionalų tarnybinio transporto naudojimą ir sumažina iki 
minimumo korupcijos pasireiškimą piktnaudžiavimo tarnybinio transporto pasinaudojimu savo 
reikmėms galimybę.

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės politika ir vidaus kontrolės komisija patvirtinta 
2020m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.4)-150 patvirtinta nauja redakcija 2022-02-07 d.



direktoriaus įsakymu Nr. (1.4) V-l 1, papildant Korupcijos pasireiškimo atvejų vertinimu, kad būtų 
užtikrinta ilgalaikė, veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencija ir kontrolė įstaigoje.

Korupcijos prevencijos programos vertinimas -  labai gerai.
2.8.Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymas.
Įstaigoje įgyvendintos šios asmens duomenų apsaugos politikos vykdymo priemonės: parengta, 

patvirtinta ir darbuotojai savo veikloje atitinkamai vadovaujasi Utenos SGN darbuotojų asmens 
duomenų saugojimo politika; Utenos SGN gyventojų asmens duomenų tvarkymo politika; Utenos 
SGN darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis; Utenos SGN darbuotojų ir 
gyventojų duomenų tvarkymo veiklos įrašais; Utenos SGN informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašu. Įstaigos 
darbuotojai yra supažindinti su reikalavimais dirbant su specialiaisiais duomenimis karantino 
sąlygomis.

2022-07-21 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.4)V-45 patvirtinta Utenos socialinės globos namų 
informacinių technologijų saugumo politika, kurios tikslas yra apsaugoti Įstaigos gyventojus, 
gyventojų atstovus, darbuotojus nuo neteisėtų ir žalą sukeliančių tiesioginių ar netiesioginių, tyčinių 
ar atsitiktinių asmenų veiksmų tvarkant jiems prieinamus asmens ar kitus duomenis, taip pat 
naudojant atitinkamą įrangą savo darbo funkcijoms atlikti. 2022-07-22 d. direktoriaus įsakymu Nr. 
(1.4) V--44 patvirtinta Utenos socialinės globos namų asmens duomenų saugumo pažeidimų 
valdymo politika, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Įstaiga tinkamai vykdytų savo teisines pareigas; 
užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą; padidinti skaidrumą; sudaryti galimybę asmenims būti 
informuotiems apie visus reikšmingus incidentus, susijusius su jų  asmens duomenimis; ir užtikrinti, 
kad bet kokia galima tokių incidentų sukeliama žala būtų minimali.

Direktoriaus įsakymu paskirtas IT specialistas, atsakingas už asmens duomenų saugumo 
užtikrinimą įstaigoje, kiek tai susiję su informacinių technologijų reikalavimais, kuriuos būtina 
įgyvendinti pagal BDAR.

Asmens duomenų apsauga vertinama -  labai gerai.

3. Rizikos valdymas ir jos vertinimas

Atlikus kontrolės aplinkos ir kontrolės veiklos analizę ir vertinimą, sudarytas Organizacijos 
vertinimas - stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė priedas Nr. 3

Nustatyti galimi rizikos veiksniai (įskaitant korupcijos riziką), turintys įtakos Įstaigos veiklos 
tikslų siekimui. Rizikai nustatyti sudarytas rizikos veiksnių sąrašas, įvertinimas ir veiksmų planas. 
Įvertintas nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų  pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai. 
Atliekant rizikos veiksnių analizę rizikos veiksniai sugrupuoti pagal jų  svarbą Įstaigos veiklai. 
Nustatyta toleruojama rizika, kurios valdyti nėra poreikio ar galimybės (gali būti toleruojama 
nereikšminga rizika, kurios pasireiškimo tikimybė maža, o priemonių rizikai mažinti sąnaudos yra 
didelės). Priimti sprendimai dėl reagavimo į reikšmingą riziką, kurios pasireiškimo tikimybė didelė 
(numatomos priemonės rizikai mažinti iki toleruojamos rizikos) Priedas Nr.4.

4. Informacija ir komunikacija, jų vertinimas

Įstaiga gauna ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Utenos rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių iš kurių apsigyvenę įstaigoje 
asmenys, kitų institucijų ir įstaigų reikalingų organizacinei, finansinei ir teikiamų paslaugų veiklai



vykdyti, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą. Gaunami 
dokumentai registruojami ir direktoriaus rezoliucija paskirstomi darbuotojams pagal kompetenciją.

Utenos socialinės globos namų informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 
darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, patvirtintas Utenos socialinės 
globos namų direktoriaus 2019-02-01 įsakymu Nr. V-13, apibrėžia įstaigoje informacinių ir 
komunikacinių technologijų naudojimą darbo vietoje.

įstaigos vidaus komunikacija vykdoma susirinkimų, pasitarimų forma, mobilių telefonų 
pagalba, elektroniniu paštu ir taikant kitas informacinės technologijos programas. Susirinkimai, 
administracijos posėdžiai protokoluojami ir registruojami vidaus dokumentų registre. Ataskaitos, 
analizės ir jų išvados, atliekamos įstaigos veiklai įvertinti, trūkumams ir rizikoms nustatyti, 
pateikiama direktoriui. Darbuotojai informuojami apie veiklos rezultatus,, pokyčius, riziką ir vidaus 
kontrolės veikimą susirinkimų metu. Padalinių vadovai atsakingi už informacijos pateikimą savo 
padalinio personalui. Mobilieji telefonai naudojami nemokamiems pokalbiams tarp globos namų 
darbuotojų - tai socialiniai darbuotojai, slaugytojos, vairuotojai ir administracija. Pokalbių limitai 30 
darbuotojų patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Išoriniai komunikacijai naudojamas susirašinėjimas elektroniniu paštu, telefonu. 
Atsiskaitymams su tiekėjais ir rangovais tiesiogiai per Iždo departamentą, vykdomas naudojant 
Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS). Buhalterinė apskaita vykdoma 
kompiuterinėje apskaitos programoje Labbis ir FVAIS.

5. Stebėsena ir jos vertinimas
Nuolatinė stebėsena atliekama darbuotojams vykdant reguliarią valdymo ir priežiūros veiklą 

bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas). Stebimas personalo pareigybių, 
pavestų užduočių vykdymas, darbo taisyklių laikymasis, paslaugų teikimo kokybė.

Periodinis vertinimas, nenustačius reikšmingų pažeidimų ir negavus iš išorinių auditu ar 
kontrolių pastabų, metų bėgyje nebuvo atliekamas. Planinis kontrolės vertinimas atliktas pasibaigus 
vertinamų metų ataskaitiniam laikotarpiui.

Išvada: įstaigos organizacinė, finansinė ir teikiamų paslaugų veikla vertinama -  gerai.

Vidaus kontrolės pirmininkas: Vilma Bikerienė 

Vidaus kontrolės nariai: Jurgita Varanėckienė

Aida Kaušylienė

Jolita Adomavičienė Nį> bu

Dainius Vasiliūnas



PATVIRTINTA
Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2023-01-24 įsakymu Nr. V-9 
Utenos socialinės globos namų 
vidaus kontrolės politikos 
Priedas Nr. 3

Organizacijos vertinimas - stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Data: 2022-12-08

Stiprybės (vidinės) Silpnybės (vidinės)

Organizacinė veikla

1. Įstaiga randasi strategiškai geroje 
vietoje, patogus susisiekimas 
viešuoju transportu.

2. Įstaiga turi visus dokumentus 
užtikrinančius palankią kontrolės 
aplinką ir atitinkančius reikalavimus.

Organizacinė veikla
1. Personalo trūkumas atostogų, 

nedarbingumo metu, kad būtų užtikrinta 
kokybiška įstaigos veikla.

2. Neefektyvi ir neoperatyvi informacijos 
sklaida su įstaigos dokumentais 
darbuotojams.

3. Vykdoma finansų kontrolė.

4. Vykdomas socialinių paslaugų 
padalinio teikiamų paslaugų 
gyventojams kokybės vertinimas ir 
atliekama rezultatų analizė.

5. Atliekamas sveikatos priežiūros 
organizacinių ir klinikinių kokybės 
rodiklių vertinimas.

6. Organizuojama vidaus medicininio 
audito veikla.

3. Neracionalus lėšų panaudojimas autoūkio 
priežiūrai

Personalas

4. Personalo kompetencijos trukumas 
susiklosčius ypatingiems atvejams.

5. Neproduktyvus bendradarbiavimas tarp 
padalinių.

7. Vertinamas asmens sveikatos 
priežiūros, socialinio darbo, 
maitinimo paslaugas teikiančios 
veiklos kokybė ir efektyvumas.

Klientai

6. Klientų emocinės būklės pablogėjimas 
nesuteikus savalaikės psichologinės 
pagalbos.

8. Įgyvendintos asmens duomenų 
apsaugos politikos priemonės.

9. Vykdomas atitikties socialinės 
globos normoms įsivertinimas pagal 
Senyvo amžiaus asmenų ir 
suaugusių asmenų su negalia 
ilgalaikės socialinės globos normas

7. Neigiamo pobūdžio įvykiai susiję su 
gyventojų sveikatos sutrikdymais, teisių 
pažeidimais.

8. Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių 
nesilaikymas.



patvirtintas LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 2014m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. Al-377 redakcija. 
Gautos išvados vertinamos ir 
sudaromas neatitikčių šalinimo 
planas.

10. įstaigoje susikūrusi profesinė 
sąjunga, patvirtinta Kolektyvinė 
sutartis, kurioje numatytas 
darbuotojų kvalifikacijos ir 
kompetencijų kėlimas apmokamas 
įstaigos lėšomis, numatytos 
atostogos besimokantiems ir kitos 
motyvacinės priemonės.

11. Veikia įstaigos taryba, kuri iškelia ir 
svarsto aktualias problemas.

12. Vykdoma antikorupcinė programa, 
įdiegta vidinė pranešimų sistema.

13. Bendradarbiavimas su 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Personalas

14. Kvalifikuotas ir kompetentingas 
personalas.

15. Parengti ir direktoriaus įsakymu 
patvirtinti dokumentai, kurie 
apibrėžia darbuotojų atsakomybę, 
pareigas, teises.

16. Vyksta periodiniai darbuotojų ir 
gyventojų susirinkimai.

17. Nuolat gerinamos darbuotojų darbo 
sąlygos, įrengti darbo kabinetai, 
poilsio patalpos su reikiama įranga.

9. Reikalingi remonto darbai
gyvenamuosiuose kambariuose ir 
pagalbinėse patalpose.

Klientai

18. Gyventojai gyvena dviviečiuose ir 
vienviečiuose kambariuose.

19. Higieninės patalpos yra prie 
kiekvieno gyvenamojo kambario.

20. Paslaugos organizuojamos taip, kad 
būtų užtikrintas asmens privatumas 
ir orumas.



21. Organizuojama laisvalaikio ir 
užimtumo veikla.

22. Atliekamos religinės dvasinės 
apeigos.

23. Maitinimas organizuojamas 4 kartus 
per dieną su galimybe pasirinkti 
maistą iš kelių patiekalų.

24. Sudarytos sąlygos gyvenamuosiuose 
kambariuose turėti asmeninę buitinę 
techniką, televizorių.

25. Šeimos gydytoja atvyksta 2 kartus 
per savaitę.

26. Gyventojams įstaigoje pagal 
gydytojo paskyrimus atliekamos 
masažo, kineziterapijos, 
ergoterapijos paslaugos.

27. Suteikiama teisinė pagalba.

28. Gyventojai aprūpinami drabužiais, 
asmens higienos, slaugos ir kitomis 
reikiamomis priemonėmis pagal 
poreikiai.

29. Visas reikalingas gydymas, vaistai ir 
kita sveikatos priežiūros pagalba 
teikiama nemokamai.

Galimybės (išorinės) Grėsmės (išorinės)

1. Socialinių paslaugų tinklo plėtra.

2. Gyventojų įdarbinimas pritaikant 
sąlygas pagal poreikį asmeniui su 
negalia.

3. Individualios priežiūros specialistų 
mokymų organizavimas

4. Rėmėjų parama (labdara).

5. Savanoriškos veiklos stiprinimas.

1. Komunalinių paslaugų kaštų augimas.

2. Gyventojų socialinio elgesio neigiami pokyčiai.

3. Gyventojų skaičiaus mažinimas neatsižvelgiant 
į išlaikymo kaštus.

4. Nepagrįsti gyventojų ir jų artimųjų lūkesčiai 
dėl teikiamų paslaugų.

5. Įstaigos steigėjų politika nukreipta į pertvarką.



Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
/  J  2023-01-24 įsakymu Nr. V-9

Utenos socialinės globos namų 
vidaus kontrolės politikos 
Priedas Nr. 4

Rizikos įvertinimas ir veiksmų planas
Kiekvienas darbuotojas gali teikti pasiūlymus dėl organizacijos konteksto bei kylančių rizikų ir galimybių nustatymo. Rizikos yra įvertinamos ir valdomos, o galimybės

panaudojamos nuolatiniam kokybės vadybos sistemos gerinimui.

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

1. Rizikos dydis matuojamas tikimybę padauginus iš pasekmių reikšmingumo.
2. Rizikos veiksnio tikimybė ir pasekmių reikšmingumas gali sumažėti arba padidėti, todėl gali pasikeisti ir rizikos įvertinimas.
3. Rizikos veiksnys, kuris įvertinamas 6 arba 9 balais, turi būti valdomas, t. y. sudaromas rizikos valdymo planas.
4. Rizikos veiksnys, kuris įvertinamas 1,2, 3 ar 4 balais, yra stebimas ir kiekvienais metais iš naujo įvertinamas.

Tikimybė

Pasekmių reikšmingumas Maža -  (1) Vidutinė -(2 ) Didelė -  (3)

Mažas - (1) 1 2 3

Vidutinis -  (2) 2 4

Didelis -  (3) 3 6

Priklausomai nuo identifikuotų rizikos veiksnių Organizacija pasirenka vieną iš šių rizikos sprendimo būdų:

• Rizikos vengimas -  rizika pašalinama, pašalinant jos poveikį (pvz.: atsisakoma rizikingo projekto).

• Rizikos sušvelninimas -  sumažinama kylančios grėsmės tikimybė arba poveikis (pvz.: priimami papildomi darbuotojai darbams atlikti).

• Rizikos perkėlimas -  atsakomybės perkėlimas kitai šaliai (pvz.: sutartyje su klientu).

• Rizikos priėmimas -  nesiimama jokių veiksnių rizikos atžvilgiu (tačiau rizika yra žinoma), pasinaudojama galimybe.
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l
atostogų, nedarbmgumo 

metu. kad būtų užtikrinta 

kokybiška įstaigos veikia

Silpnybė i i 1 N ė ra Priėmimas - - -

2

Neefektyvi ir  neoperatyvi 

informacijos sklaida su 

įstaigos dokumentais 

darbuotojams

Silpnybė 2 2 4 N ė ra Sušvelninimas Supažindinami darbuotojai ei. paštu Padalai ių vadovai nuolat

3

Neracionalus lėšų 

panaudojimas autoūkio Silpnybė 2 2 4 N ė r a Priėmanas

priežiūrai

4 Korupcijos rizika Silpnybė 1 1 1 N ėra Sušvelninimas
Vykdoma antikorupcinė programa. įdiegta v id inė pranešimų 

sistema
Direktorius nuolat

5

Personalo kompetencijos 

trukumas susik losč ius 

ypatingiems atvejams

Silpnybė 3 3 9 Y ra Sušvelnmimas Vykdom i nuolatm iai mokymai Direktorius nuolat

6

Neproduktyvus 

bendradarbiavimas tarp 

padalinių.

Silpnybė 2 2 4 N ė ra Sušvelninimas \Vkdom i planiniai ir  neplaniniai susirinkimai Direktorius nuolat

7

Klientų emocinės būklės 

pablogėjimas nesuteikus 

savalaikės psichologinės 

pagalbos

Silpnybė 2 2 4 N ė ra

B n H H B

Sušvelninimas Ieškoma ps icho logo Direktorius 2023-12-31

8

Neigiamo pobūdžio įvykiai 

susiję su gyventojų 

sveikatos sutrikdymais, 

teisių pažeidimais

S iįm ybė 3 3 9 Yra Sušvelninimas
Ypatingi atvejai registruojaira ir sprendžiami, taikomos 

prevencinės priemonės
Direktorius nuolat

9
Gyventojų v idaus tvarkos 

ta isyklių nesilaikymas
Silpnybė 2 2 4 N ė ra Sušvetainknas

Susirinkimai gyventojams, nusižengimų svarstymai, 

prevencinių programų taiky mas
Direktorius nuolat

10

Rerkalkigi remonto darbai 

gyvenamuosiuose 

kambariuose ir pagalbinėse 

patalpose.

Silpnybė 3 3 9 Yra Sušvebiinkras Planuojamos lėšos ir jo s  gyvendinamos Direktorius nuolat

11
Komunalinių paslaugų 

kaštų augimas
Grėsmė 3 3 9 Yra Sušvelninimas Taupymas, papildomų lėšų gavimui pateikti prašymai Direktorius 2023-12-31

12
Gyventojų socialin io 

elgesio neigiami poky čiai
Grėsmė 1 1 1 N ėra Priėmimas - - -

13

Gyventojų skaičiaus 

mažinimas neatsižvelgiant į 

išlaikymo kaštus

Grėsmė 3 3 9 Yra Sušvelninimas Keliama išlaiky mo kaina Direktorius 2023-12-31

14

Nepagrįsti gyventojų  ir jų 

artimųjų lūkesčiai dėl 

tederamų paslaugų

Grėsmė 1 1 i N : : Priėmanas - - -

15
Įstaigos steigėjų politika 

nukreipta j pertvarka.
Grėsmė 1 1 i N ėra Priėmimas - - -


