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VADOVO ŽODIS
Utenos socialinės globos namai įvykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. planinį 285 ilgalaikės globos ir 10 trumpalaikės globos
asmenų skaičių, kuriems buvo teikiamos kokybiškos socialinės priežiūros paslaugos. Vykdant įstaigos prioritetinių tikslų tęstinumą buvo įrengtas antras
apsaugotas būstas socialinės globos namų gyventojams, kuris suteikia gyventojams daugiau savarankiškumo ir galimybę neišsiskirti iš visuomeninės
bendruomenės.
Per 2019 m. užbaigta septynis metus trukusi socialinės globos namų gyvenamųjų korpusų lauko fasadų renovacija.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui. Pagal Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai padidinti 20 proc..

I. Misija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės
Socialinės globos namų misija - užtikrinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globą ir slaugą, išsaugant ryšius su visuomene.
Socialinės globos namų tikslas - teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinančias žmogui su negalia orias gyvenimo sąlygas, padėti jam spręsti
socialines problemas, įgalinant jį patį keistis, kad stiprėtų jo gebėjimai savarankiškai įveikti sunkumus ir pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba.
Socialinės globos namų veiklos vizija - Utenos socialinės globos namai moderni regioninė socialinių paslaugų įstaiga, gebanti pasiūlyti platų
socialinių paslaugų spektrą. Bendradarbiaujanti su steigėju, regiono socialinių paslaugų teikėjais ir organizatoriais. Lanksčiai ir operatyviai prisitaikanti prie
socialinių paslaugų rinkos reikalavimų, prognozuojanti jos pokyčius.
Utenos socialinės globos namų strateginiai tikslai:
1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą.
2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę,
įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene.
3. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti
integruotis į bendruomenę.
Paslaugos socialinės globos namų gyventojams teikiamos pradedant adaptacijos socialinės globos namuose periodu ir tęsiamos sudarant individualius
socialinės globos planus (ISGP), kurie nuolat peržiūrimi ir tikslinami. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių
įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos, kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos.
Teikiamos būsto, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos, socialinio darbo, darbinio užimtumo, kultūrinės, sporto, švietimo ir ugdymo, buitinės ir
asmens higienos paslaugos.
Veiklos prioritetinės kryptys:
1.Aukštesnis paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standartas.
1.1. Gyvenamųjų korpusų renovacija.

1.2 . Vietos darbinio užimtumo skyriaus praplėtimas ir bendradarbiavimas su užimtumą organizuojančiais subjektais.
1.3. Rekreacinių zonų pritaikymas pagal negalios pobūdį.
2. Globos namai kaip besimokanti organizacija.
2.1. Socialinio darbo profesinės kompetencijos tobulinimo programos vykdymas.
2.2 .Globos namų bendradarbiavimas su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis, mokymo įstaigomis, savivaldybių
administracij omis.
2.3. Socialinio darbo ir slaugos specialybių mokymo ir baigiamųjų praktikų priėmimo bei atlikimo bazė.
2.4. Globos namų personalo kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
3. Gyventojų savarankiškumo ugdymas ir integracija į bendruomenę.
3.1. Gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas per darbinę veiklą ir užimtumą, saviraišką.
3.2. Vystyti socialinių paslaugų teikimą visuomenės bendruomenei už įstaigos ribų.
3.3. Apsaugotų būstų plėtra.

II.

Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai

II.l. Suvestiniai 2019 metų duomenys apie asmenis gyvenančius socialinės globos namuose
2019 m. gruodžio mėn. 31 d. Utenos socialinės globos namuose gyveno 283 gyventojai su ilgalaike socialinės globos sutartimi ir 7 asmenų turinčių
trumpalaikę socialinę globą.
Per metus į globos namus atvyko 46 gyventojai ilgalaikei globai. Trumpalaikė globa suteikta 39 asmenims. Suaugusių asmenų per metus gavusių
ilgalaikę socialinę globą -145; senyvo amžiaus - 184 asmenys. Iš globos namų išvyko/mirė 46 gyventojai: į kitą globos įstaigą -3 , gyventi į bendruomenę 2, mirė - 41 gyventojas. Iš trumpalaikės socialinės globos į ilgalaikę socialinę globą per 2019 m. perėjo 19 asmenų. Metų pabaigoje globos namuose su
ilgalaike socialinės globos sutartimi gyveno 5 vyrais daugiau (144 asm.) nei moterų (139 asm.). Žiūrint procentine išraiška: vyrų - 51%; moterų - 49% visų
gyventojų. Bendras amžiaus vidurkis - 64 metai; moterų - 71 metai; vyrų - 59 metų.
Duomenys apie globos namų gyventojus pagal amžiaus grupes (ilgalaikė globa):
Rodiklio
pavadinimas

Amžius metais
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skaičiaus - su
sunkia negalia

2
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Iš visų gyventojų:

•

Gyventojų išsilavinimas (ilgalaikė globa):
Išsilavinimas

Gyventojų skaičius

Procentai

Su aukštuoju

21

7%

Su aukštesniuoju

36

13%
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Su nebaigtu viduriniu
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Su pradiniu

60

21%

Bemoksliai
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Tautybė

Gyventojų skaičius

Procentai

Lietuviai

251

89%

Rusai

21

7%

Lenkai

8

3%

Baltarusiai

2

0,7%

Ukrainiečiai

1

0,3%

Šeimyninė padėtis(ilgalaikė globa):
Susituokę

- 14 (5%)

Sutuoktiniai soc. globos namuose - 3 (1%)

Gyventojų skaičius, kuriuos lanko (ilgalaikė globa):
Vaikai

- 86 (30%)

Giminės ir artimieji

-148 (52%)

Išsiskyrę

- 58 (20 %)

Buvę kaimynai

- 3 5 (12%)

Našliai
Nevedę

- 8 1 (29% )
- 130 (46 %)

Visai nelanko

- 3 1 (11%)

Gyventojų, kurie turi vaikų skaičius -114 (40%)

Įstaigos
pavadinmas

Utenos
SGN

Planinis
gyventojų
skaičius
2019 m.

285

Faktinis
gyventojų
skaičius
2019m.
gruodžio
31 d.

283

I gr./ 0-25%
darbingumo
lygis /did.
spec.
poreikių

188

II gr. / 30-40%
darbingumo
lygis / vid. spec.
poreikių

89

Gyventojų pasiskirstymas pagal savivaldybes(ilgalaikė globa):
Eil.
Nr.

Savivaldybės pavadinimas

1

Akmenės rajono savivaldybė

2

Alytaus miesto savivaldybė

Jo

Alytaus rajono savivaldybė

4

Anykščių rajono savivaldybė

5

Birštono savivaldybė

6

Biržų rajono savivaldybė

7

Druskininkų savivaldybė

Su
nuolatinės
slaugos
poreikiu

Neįgalumas

Gyventojų skaičius pagal
savivaldybę
2019 m. gruodžio 31d.

1

34

1

III gr. / 4555%
darbingumo
lygis /
nedidelių
spec.
poreikių

Neįgalumas
nenustatytas

0

06

Su
nuolatinės
priežiūros
poreikiu
Neveiksnus

76

120

35

8

Elektrėnų savivaldybė

9

Ignalinos rajono savivaldybė

5

10

Jonavos rajono savivaldybė

1

11

Joniškio rajono savivaldybė

12

Jurbarko rajono savivaldybė

13

Kaišiadorių rajono
savivaldybė

14

Kalvarijos savivaldybė

15

Kauno miesto savivaldybė

7

16

Kauno rajono savivaldybė

2

17

Kazlų Rūdos savivaldybė

18

Kėdainių rajono savivaldybė

19

Kelmės rajono savivaldybė

1

20

Klaipėdos miesto
savivaldybė

1

21

Klaipėdos rajono savivaldybė

22

Kretingos rajono savivaldybė

23

Kupiškio rajono savivaldybė

24

Lazdijų rajono savivaldybė

25

Marijampolės savivaldybė

26

Mažeikių rajono savivaldybė

1

1

11

-

22

27

Molėtų rajono savivaldybė

28

Neringos savivaldybė

29

Pagėgių savivaldybė

30

Pakruojo rajono savivaldybė

31

Palangos miesto savivaldybė

32

Panevėžio miesto
savivaldybė

12

oo

Panevėžio rajono
savivaldybė

9

34

Pasvalio rajono savivaldybė

35

Plungės rajono savivaldybė

36

Prienų rajono savivaldybė

oJ

37

Radviliškio rajono sav.

2

38

Raseinių rajono savivaldybė

39

Rietavo savivaldybė

40

Rokiškio rajono savivaldybė

41

Skuodo rajono savivaldybė

42

Šakių rajono savivaldybė

43

Šalčininkų rajono savivaldybė

44

Šiaulių miesto savivaldybė

2

45

Šiaulių rajono savivaldybė

2

1

2
1

9

46

Šilalės rajono savivaldybė

47

Šilutės rajono savivaldybė

48

Širvintų rajono savivaldybė

49

Švenčionių rajono sav.

50

Tauragės rajono savivaldybė

51

Telšių rajono savivaldybė

52

Trakų rajono savivaldybė

53

Ukmergės rajono sav.

6

54

Utenos rajono savivaldybė

84

55

Varėnos rajono savivaldybė

56

Vilkaviškio rajono savivaldybė

57

Vilniaus miesto savivaldybė

39

58

Vilniaus rajono savivaldybė

4

59

Visagino savivaldybė

60

Zarasų rajono savivaldybė

Iš viso:

1

14

13
283

10

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Almenu gavusiu ilgalaike socialine globą stacionariame globos
nadalinvie. skaičius laikotarpio pabaigoįe, iš jų:
1.1. suaugusių asmenų skaičius
Asmenų oavusiu ilgalaike socialinę globą stacionariame globos
2.
padalinvie. skaičius per laikotarpį, iš jų:
2.1. suaugusių asmenų skaičius
o
Asmenų, gavusiu trumpalaikę socialinę globą globos įstaigoje, skaičius
J.
per laikotarpį, iš įų:
2 1 suaugusių asmenų skaičius
Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų pareigybių skaičius
4.
laikotarpio pabaigoįe, iš įų:
4.1. ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai, laikino atokvėpio paslaugoms
stacionariame globos padalinyje_____ _ _ _____________________________
Gvvenamuiu kambariu skaičius, iš įų:
f.
VI. stacionariame globos padalinyje
Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio
6.
gvvenamųįų kambarių plotas, kv. m.
Vidutinės
išlaidos vienam socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės,
7.
laikino atokvėpio) lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur
Vidutinis
vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur / mėn.
8.
1.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
283
283
329
329
39
39
110
110
144
144
7,9
25,69
335,59

11.2. Suvestiniai 2019 metų duomenys apie globos namų personalą
Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis (2:1) garantuoja tinkamą socialinės globos namų veiklos organizavimą. Kokybišką
gyventojų poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų komanda, turinti tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus
asmenimis ir suaugusiais asmenimis su negalia.
Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybes aprašymai, kuriuose^ aiškiai apibrėžtos
darbuotojo pareigos, funkcijos, atsakomybė. 89% darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 100% tiesiogiai socialinę globą

teikiančių darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose per metus. 100% darbuotojų praėję mokymus saugos ir sveikatos
klausimais.
2019 m. sudarytos 7-ios naujos darbo sutartys; terminuotos -4 socialinių darbuotojų padėjėjai ir 1 skalbėja.; neterminuotai - 1 socialinių
darbuotojų padėjėjo ir 1 slaugytojos. Nutrauktos 6 darbo sutartys: neterminuotos - 1 socialinių paslaugų užimtumo specialistas, 1 slaugytojos 1
santechnikas ir 3 socialinių darbuotojų padėjėjų, terminuotos 2 socialinių darbuotojų padėjėjų.
Per 2019 metus vyko 52 socialinę globą teikiančių darbuotojų dalykiniai susirinkimai, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo būdų.

Duomenys apie socialinės globos namų personalą:

Įstaigos pavadinimas

Utenos SGN

Faktinis
darbuotojų
skaičius
2019 m.
gruodžio 3 1
d.

Globos namų
etatų skaičius
2019 m.

131

130,5

Iš jų:
Tiesiogiai su gyventojais dirbantis
personalas

Netiesiogiai su gyventojais
dirbantis personalas

etatų skaičius

proc.

etatų skaičius

proc.

110

84%

20,5

16%

Globos namų personalo struktūra pagal padalinius ir išsilavinimą:
Struktūriniai

Iš viso

Išsilavinimas

padaliniai
Aukštasis

Aukštasis

universitetinis

neuniversitetinis

Aukštesnysis

Vidurinis
/spec.vid./
profesinis

Pagrindinis

Valdymo padalinys

7,5

7,5

Buhalterijos
padalinys
Socialinio darbo
padalinys

3

-

-

1

“

2

88

9

24

28

Sveikatos
priežiūros padalinys

21

J

16

2

Aptarnavimo ir
ūkio padalinys

11

Iš viso:

130,5

19,5

41

-

"

26

1

4

5

2

37,5

28

4

IL3. Finansinė veikla
Socialinės globos kaina 2019 m. Utenos socialinės globos namuose vienam gyventojui su negalia -640,0 Eur, su sunkia negalia - 730,0 Eur
per mėnesį. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5d. įsakymu Nr. A l-356 Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų
socialinės globos įstaigose paros finansinių normatyvų 2019 metams patvirtinimo, nustatyti finansiniai normatyvai: maitinimo išlaidos - 3,07 Eur
vienam asmeniui per parą; medikamentams 0,49 Eur vienam asmeniui per parą. Papildomoms maitinimo išlaidoms iš socialinės globos įstaigos
įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 1,88 Eur vienam asmeniui per parą, papildomai medikamentams
įsigyti iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 0,j 4 Eur vienam asmeniui per
parą.
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
333,24 Eur per mėn.; vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos 793, 08 Eur per mėn.
2019 m. pajamos:

e Iš valstybės biudžeto gauta - 604000 Eur.
e Iš savivaldybių biudžeto gauta - 384215,72 Eur.
® Gyventojų Įmokos už gyvenimą globos Įstaigoje sudaro - 1139676,68 Eur.
® Pajamos už paslaugas( patalpų nuoma) - 2687,41 Eur.
® Parama - 427,06 Eur.
Iš viso gauta - 2853554,36 Eur, kurie panaudoti: darbo užmokesčiui - 1437689,74 Eur, įmokos soc. draudimui - 21563,13 Eur, mitybai 472907,20 Eur, medikamentams- 197099,90 Eur, komunalinėms paslaugoms - 166872,50Eur, ryšių paslaugoms - 4376,70 Eur, transporto
išlaikymui - 28249,40 Eur, aprangai ir patalynei- 120399,90 Eur, ilgalaikio materialiojo turto remontui - 47676,20 Eur, darbdavio socialinė
parama - 20939,90 Eur, kvalifikacijos kėlimas - 4836,90 Eur, komandiruotės - 812,0 Eur, kitos prekės ir paslaugos sudaro - 146555,20 Eur.
Iš valstybės investicijų programos 2019 m. investicinio projekto tęstinumui A ir B korpusų rekonstrukcijos projektui Įgyvendinti buvo
skirta ir įsisavinta 162000 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.
Atlikus metinę inventorizaciją 2019m. lapkričio ld. stovyje nebuvo nustatytų nei trūkumų nei pertekliaus.
Įstaigoje per 2019 m. buvo suorganizuoti du ilgalaikio ir ūkinio inventoriaus nurašymai, kurių metu nurašyta už 161847,93 Eur.

III. Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai

Priemonės
kodas
03.03
03003010101

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

Sudaryti
sąlygas
socialinės
globos ir kitų

Planuotų
Asigna
rezultatų
Per ataskaitinį
vimai
laikotarpį pasiekti neįgyvendinimo
(tūkst.
rezultatai
/viršijimo
eurų)
priežastys

įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas,
veiklai
2401,0

P rie m o n ei
įg y v e n d in ti
sk irto s:

2853,5

valstybės
biudžeto
lėšos

604,0

viršyta, nes
gauta ir
panaudota
daugiau lėšų
investiciniam
projektui

pajamų
įmokos

1141,3

viršyta, nes
perkeltos
praėjusių metų
viršplaninės
lėšos; didėjo
gyvenančių
asmenų pensijos

kitos lėšos

1108,2

viršyta, nes
didėjo
savivaldybinių
gyventojų
skaičius, dėl to
surinkta
daugiau lėšų

Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. Organizuoti tinkamą asmenų
apgyvendinimą ir paskirti jų
poreikius
atitinkančias

577,0

1008,0

816,0

paslaugas:
1. neįgyvendin
metus 1. suaugusių
ta, nes vyko
globą, asmenų per
mažesnė
metus gavusių
žmonių kaita
metus ilgalaikę
nei
buvo
socialinę
globą
globą,
planuota;
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2. neįgyvendin
2.
senyvo
amžiaus asmenų ta, nes vyko
mažesnė
per metus
gavusių ilgalaikę žmonių kaita
socialinę globą - nei buvo
planuota;
184

1.1.
teikti
suaugusiems
asmenims,
turintiems
proto
negalią ir / ar psichikos
sutrikimų (toliau - suaugę
asmenys), ir senyvo amžiaus
asmenims ilgalaikę socialinę
globą

1. suaugusių asmenų, per
gavusių ilgalaikę socialinę
skaičius - 163;
2. senyvo amžiaus asmenų, per
gavusių ilgalaikę socialinę
skaičius - 210

1.2. atlikti išsamų ir visapusišką
asmens
poreikių
vertinimą,
pagal
įvertintus
poreikius
sudaryti individualų socialinės
globos planą

1. 100 proc. naujai apgyvendintų
asmenų atliktas poreikių vertinimas ir
sudaryti individualūs socialinės globos
planai;
2. Įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių
individualūs socialinės globos planai
peržiūrėti ir patikslinti, skaičius -285

1. 100 proc.
asmenų sudarytas
ISGP
2. 283 asmenų
ISGP peržiūrėti ir
patikslinti

1. įgyvendinta;
2. neįgyvendin
ta, nes metų
pabaigoje
įstaigoje gyvena
283 asmenys

1.3.1.
užtikrinti
įstaigoje 1. asmenų, kuriems, užbaigus A
tinkamą asmenų fizinę aplinką korpuso renovaciją pagerintos buitinės
gyvenimo sąlygos, skaičius - 54
2. asmenų, kuriems, atlikus kosmetinį
remontą
C
korpuse,
pagerintos

1.54 asmenims
pagerintos
buitinės
gyvenimo
sąlygos atlikus A

1.
įgyvendinta;
2. įgyvendinta;
3. neįgyvendinta
, nes finansai
perskirstyti

1.3.
užtikrinti
gyvenančių asmenų
tenkinimą,
sudaryti
Įgalinti asmenis:

Įstaigoje
poreikių
sąlygas

gyvenimo sąlygos, skaičius -32;
3.
asmenų,
kuriems,
pastačius
prieškambario baldus C korpuso
gyvenamuosiuose
kambariuose,
pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius
-3 2 ;
4. asmenų, kurių fizinis aktyvumas
pagerės, įrengus lauko treniruoklį,
skaičius - 148
5. panaikinti keturviečiai kambariai
(metų pradžioje jų buvo 6)

korpuso fasado
renovaciją;
2.32 asmenims
pagerintos
gyvenimo
sąlygos atlikus C
korpuso
kosmetinį
remontą;
3. nepastatyti
prieškambario
baldai;
4. 127 asmenims
pagerino fizinį
aktyvumą
pastatyti 6
treniruokliai;
5. 24asmenims
pagerintos
buitines
gyvenimo ir
aptarnavimo
sąlygas vietoj
keturviečių
kambarių įrengus
triviečius
kambarius

atlyginimų
pakėlimui nuo
liepos mėnesio,
tai nebuvo
numatyta metų
pradžioje;
4. įgyvendinta;
5. įgyvendinta

įgyvendinta
1.3.2.
užtikrinti
asmenims asmenų, kuriems užtikrinta galimybė 170 asmenų
galimybę greitai, neišeinant iš greitai, neišeinant iš gyvenamojo įdiegta iškvietimo
išsikviesti
personalą, sistema
gyvenamojo
kambario, kambario,

išsikviesti personalą, jeigu to skaičius - 170
reikalauja jų sveikatos būklė
1.3.3.
aprūpinti
asmenis asmenų, kurie aprūpinti reikiamais
reikiamais
proteziniais, proteziniais, ortopediniais gaminiais ir
pagalbos
priemonėmis,
ortopediniais
gaminiais
ir techninės
techninės pagalbos priemonėmis skaičius -35

40 asmenų
aprūpinti
reikiamomis
pagalbinėmis
priemonėmis

viršyta dėl
padidėjusio
poreikio

1.4. palaikyti, ugdyti asmenų
socialinius bei savarankiško
gyvenimo įgūdžius:
1.4.1. skatinti asmenis palaikyti asmenų, kurie palaikė ryšius su 252 asmenys
artimaisiais, skaičius - 254 (metų palaiko ryšį su
ryšius su artimaisiais
artimaisiais
pradžioje jų buvo 249)

1.4.2. skatinti asmenis nuolat
dalyvauti
savarankiškumo
įgūdžių
ugdymo,
darbinės
veiklos
ir
(ar)
užimtumo
programose

asmenų,
kurie
nuolat
dalyvavo
savarankiškumo
įgūdžių
ugdymo,
darbinės veiklos ir (ar) užimtumo
programose, skaičius - 280 (iš 280
galinčių dalyvauti)

kurie
savarankiškai
ar
1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus asmenų,
padedant
darbuotojams
tvarkėsi
savarankiškai
ar
padedant
darbuotojams
tvarkytis gyvenamąją aplinką, skaičius - 140
(metų pradžioje jų buvo 136)
gyvenamąją aplinką

1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus asmenų,
savarankiškai
ar
padedant padedant

neįgyvendinta,
nes dalis
gyventojų
atsisako
bendrauti su
artimaisiais

280 asmenų
dalyvauja
savarankiškumo
įgūdžių ugdyme

įgyvendinta

142 asmenys
tvarkėsi
gyvenamąją
aplinką

viršyta, nes
didesnę dalį
asmenų nei
planuota
pavyko išugdyti
ir motyvuoti,
kad tvarkytus!
savo gyvenamą
aplinką

kurie
savarankiškai
ar 112 asmenų
darbuotojams
gaminosi gaminosi maistą

įgyvendinta

darbuotojams gamintis maistą

maistą, skaičius - 112 (metų pradžioje
jų buvo 108)

1.5. įgyvendinti programas /
priemones, skirtas:
1.5.1.
susirgimų
prevencijai

1.5.2.
žalingų
prevencijai

/

ligų asmenų, dalyvavusių gripo prevencijos
programoje, krūties vėžio, priešinės
liaukos vėžio, širdies ir kraujagyslių
ligų rizikos, storosios žarnos vėžio,
gimdos kaklelio piktybinio naviko
ankstyvosios diagnostikos programose,
skaičius -160
įpročių 1. asmenų, dalyvavusių psichologo
konsultacijose dėl žalingų įpročių
prevencijos, skaičius - 20;
2. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose,
diskusijose apie tabako ir alkoholio žalą
žmogaus sveikatai, skaičius - 120;
3. asmenų, dalyvavusių užimtumo
programose,
motyvuojančiose
atsisakyti tabako (dailės, muzikos
terapijos, išvykos), skaičius - 40;
4. asmenų, dalyvavusių pokalbiuose
apie sveikos gyvensenos principus,
skaičius - 30;
5.
asmenų,
skatintų
dalyvauti
anoniminių alkoholikų susitikimuose,
skaičius —2

217 asmenų
dalyvavo
susirgimų/ligų
prevencijos
programose

viršyta, nes
padidėjo
poreikis

1. 24 asmenys
dalyvavo
psichologo
konsultacijose dėl
žalingų įpročių
prevencijos;
2.122asmenys
dalyvavo
sveikatos
priežiūros
padalinio ir
socialinės
priežiūros
padalinio
organizuoja
muose
pokalbiuose,
diskusijose apie
tabako ir
alkoholio žalą
sveikatai;
3. 45 asmenys

1. viršyta, nes
padidėjo
poreikis;
2. viršyta, nes
padidėjo
poreikis;
3. viršyta, nes
išaugo asmenų
motyvacija dėl
skatinančių
atsisakyti
rūkymo
programų
veiksmingumo.
4. viršyta, nes
darbuotojų
įtakos pagalba
daugėja asmenų
besidominčių
sveika
gyvensena;
5. įgyvendinta

dalyvavę
užimtumo
programoje
moty vuoj ančioj e
atsisakyti tabako;
4.35 asmenys
dalyvavo
pokalbiuose apie
sveikos
gyvensenos
principus;
5. 2 asmenys
paskatinti
dalyvauti
anoniminių
alkoholikų
susitikimuose
1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių 1. darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su
prevencijai
gyventojais ir dalyvavusių mokymuose
savižudybės prevencijos tema, skaičius
-1 1 0 ;
2. asmenų, linkusių konfliktuoti,
dalyvavusių psichologo užsiėmimuose,
individualiuose
pokalbiuose
bei
popietėse elgesio ugdymo temomis,
skaičius - 16

1. 60 darbuotojų
dalyvavo
seminare
„Savižudybės
grėsmė: kaip
atpažinti, padėti
ir išvengti“
2.16 asmenų
linkusių
konfliktuoti

1.neįvykdyta,
nes planuojama
mokymus
paskirstyti į
kelis
užsiėmimus
grupėmis
nusimatant
sekančius
mokymus
pravesti 2020m.

dalyvavo
užsiėmimuose ir
individualiuose
pokalbiuose dėl
elgesio ugdymo

2. įgyvendini a

1.6. asmenis, turinčius negalią, asmenų, išvykusių iš globos namų 2 asmenys išvyko įgyvendinta
gyventi bendruomenėje, skaičius —2
gyventi į
integruoti j bendruomenę
bendruomenę
gavusių 1. 39 asmenys
2.
Teikti
paslaugas 1. asmenų, per metus
trumpalaikę
socialinę
globą,
skaičius
- per metus gavo
bendruomenės gyventojams
trumpalaikę
32;
2. asmenų, per metus
gavusių globą;
apsaugoto būsto paslaugą, skaičius - 2 2. 2 asmenys
apgyvendinti
apsaugotame
būste

viršyta, nes
išaugo poreikis
ir padažnėjo
asmenų kaita
nei buvo
numatyta;
2. įgyvendinta

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą:
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų
darbuotojų
tobulino
savo
darbuotojams tobulinti savo srities
profesinę kompetenciją ne mažiau kaip
profesinę kompetenciją
16 akademinių valandų per metus;
2. įstaigos socialinių paslaugų srities
darbuotojų, tobulinusių savo profesinę
kompetenciją
daugiau
nei
16
akademinių valandų per metus, skaičius

1.100 proc.
įstaigos socialinių
paslaugų srities
darbuotojų
tobulino savo
profesinę
kompetencij ą ne
mažiau kaip 16

1.įgyvendinta;
2. įgyvendinta;
3. įgyvendinta;
4.
nįgyvendinta,
nes pasikeitė
poreikis;
5. įgyvendinta

-1 5 ;
3. sveikatos priežiūros specialistų,
tobulinusių
savo
profesinę
kompetenciją, skaičius —21;
4. kitų (ne socialines ar sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių)
darbuotojų, tobulinusių savo profesinę
kompetenciją, skaičius - 9;
5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose
perėjimo nuo institucinės globos prie
bendruomenėje teikiamų paslaugų,
bendruomeninių
paslaugų
organizavimo temomis, skaičius - 4

akademinių
valandų per
metus;
2. 15 įstaigos
socialinės srities
darbuotojų
tobulino savo
profesinę
kompetenciją
daugiau nei 16
akademinių
valandų;
3.21 sveikatos
priežiūros
specialistas
tobulino savo
profesinę
kompetenciją;
4. 6 ne socialinę
globą teikiantys
specialistai
tobulino savo
profesinę
kompetenciją;
5. 4 darbuotojai
dalyvavo
praktinėje
konferencij oj e
„Socialinės
globos pertvarka:
iššūkiai,
perspektyvos“

3.2.
įgyvendinti
priemones,
užtikrinančias
darbuotojų
saugumą ir gerinančias jų darbo
sąlygas

1. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose
„Asertyvaus
bendravimo
įgūdžių
lavinimas“, skaičius -70;
2. darbuotojų, kuriems pagerintos darbo
sąlygos vaistų išdavimo kabinete
įrengus ištraukiamąjį ventiliatorių, ,
skaičius - 2;
3. darbuotojų, kuriems pagerintos darbo
sąlygos B korpuso koridoriuose ir
bibliotekoje įrengus kondicionierius,
skaičius -41;
4. darbuotojų, kuriems pagerintos darbo
sąlygos, įsigijus mobilųjį procedūrų
stalelį, skaičius - 14;
5. dalykinių socialinę globą teikiančių
darbuotojų susirinkimų, kurių metu
analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo būdų
ir pan., skaičius - 52

1. 71 darbuotojas
dalyvavo
mokymuose
„Asertyvaus
bendravimo
įgūdžių
lavinimas“;
2. 2 darbuotojams
pagerintos darbo
sąlygos įrengus
ištraukiamąjį
ventiliatorių
vaistų išdavimo
kabinete;
3. 41 darbuotojui
pagerintos darbo
sąlygos įrengus
kondicionierius;
4. neįsigytas
mobilus
procedūrinis
stalelis;
5. 52 dalykiniai
socialinę globą
teikiančių
darbuotojų

1. viršyta, nes
padidėjo
poreikis;
2. įgyvendinta;
3. įgyvendinta;
4.
neįgyvendinta
, nes finansai
perskirstyti
atlyginimų
pakėlimui nuo
liepos mėnesio,
tai nebuvo
numatyta metų
pradžioje;
5. įgyvendinta

susirinkimai
3.3.
užtikrinti
Įstaigoje
gyvenančių ir kitų asmenų,
gaunančių paslaugas įstaigoje,
asmens
duomenų
apsaugą,
pasirengti
Įgyvendinti
ir
įgyvendinti 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamentą
(ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos
tvarkant
asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama
Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas)

Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios,
kad asmens duomenys Įstaigoje būtų
tvarkomi pagal Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento reikalavimus

1.Parengta tvarka Įgyvendinta
„USGN
informacinių ir
komunikacinių
technologijų
naudojimo bei
darbuotojų
stebėsenos ir
kontrolės darbo
vietoje tvarkos
aprašas“
2. redaguotos
USGN
darbuotojų ir
gyventojų asmens
duomenų
tvarkymo
taisyklės;
3. skyriuose
iškabinti
informaciniai
pranešimai
perspėj antys
lankytojus dėl
draudžiamo
filmavimo ir
fotografavimo
gyventojų bei
Įstaigos
darbuotojų be jų
sutikimų.

IV. Planuotų veiklos vertinimo kriterijų analizė
Utenos socialinės globos namuose gyventojų skaičius svyruoja arti planinio skaičiaus - 285 asmenų. 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. Utenos
socialinės globos namuose gyveno 283 gyventojai su ilgalaike globa. Skirtumas tarp vyrų ir moterų skaičius sumažėjo iki 5 asmenų. Lyginant su
ankstesniais metais skirtumas tarp vyrų ir moterų nuolat didėjo:2018 metais 29 vyrais daugiau nei moterų (2017 m. - 27 vyrais, 2016 m. - 15
vyrų daugiau nei moterų). Per 2019 metus atvyko 46 asmenys (su ilgalaike socialinės globos sutartimi) iš įvairių savivaldybių. Daugiausia
apsigyvenusių globos namuose iš Utenos rajono savivaldybės - 84 (29%) asmenų, Vilniaus miesto savivaldybės - 39 (13% )asmenys. Stabiliai
išliko atvykstančių iš Anykščių rajono savivaldybės - 34 (12 %) asmenys, Molėtų rajono savivaldybės - 22 (7%) asmuo, Švenčionių rajono
savivaldybės - 14 (5%) , Zarasų rajono savivaldybės - 13 (4%) asmenų. Pastebimai sumažėjo iš Panevėžio miesto savivaldybės - 12 (4%)
asmenų (2018 m. buvo 20 asmenų). Iš tolimesnių savivaldybių gyvena nuo 1 iki 9 asmenų. Iš viso globos namuose gyvena asmenys iš 27
savivaldybių.
Per 2019 metus mirė ar išvyko iš globos namų 46 gyventojai (ilgalaikė globa), tai 44 asmenimis mažiau nei 2018 m. (90 gyventojų).
Nuo 2010m. į Utenos socialinės globos namus priimami suaugę su psichikos sutrikimais ar proto negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenys,
kuriems nustatyti vidutiniai ar dideli spec. poreikiai. 2019 m. globos namuose su psichikos ar proto negalia gyveno 191 asmuo. Lyginant su 2018
m. šio pobūdžio negalią turinčių asmenų pakito vos 1 asmeniu (2018m. - 190 asmenų). 2019 m. globos namuose gyveno 35 asmenys, kuriems
įstatymų numatyta tvarka nustatytas neveiksnumas, iš jų įstaiga paskirta globėjais 22 asmenų, 13 asmenų globėjai yra tėvai ar kiti šeimos nariai.
Suaugę ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra, yra 143 gyventojai. Lyginant su
praėjusiais metais padaugėjo 16 slaugomų asmenų (2018m. su sunkia negalia - 127 asmenys). Kasmet tendencingai didėja proto ir psichikos
negalią turinčių asmenų skaičius ir viršija senyvo amžiaus bei fizinę negalią turinčių asmenų skaičių. Su proto ar psichikos negalia yra 99
asmenimis daugiau nei senyvo amžiaus asmenų, kurių yra 92 gyventojai. Bendras amžiaus vidurkis - 64 metai; moterų - 71 metai; vyrų - 59
metai.
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Išlieka stabilus pagrindinės tautybes —lietuvių kiekis
Per 2019 metus pasikeitė gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Daugiausia asmenų su viduriniu išsilavinimu - 64 (23%) asmenys, po
to seka pradinį išsilavinimą turintys asmenys -60 (21%), vejasi nebaigtą vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius 50 (18 %). Per 2019 m.
nukrito 8 asmenimis aukštesnįjį išsilavinimą turinčių skaičius - 36 (13%), 2018m. buvo - 44(16%) asmenys.

Socialines paslaugas globos namų gyventojams teikia 130,5 Utenos socialinės globos namų darbuotojai: 88 darbuotojai socialinio darbo
personalo; 21 - sveikatos priežiūros personalo; 10,5 - administracijos darbuotojų; 11 - aptarnavimo ir ūkio personalo.
Atsižvelgiant j būtinybę nuolat kelti personalo kvalifikaciją, kasmet sudaromi kvalifikacijos kėlimo planai. Pagal 2019 metais sudarytą planą Į
įvairius darbuotojų tobulinimo ir specializacijos kursus pasiųsta 89 proc. visų darbuotojų. 7 socialinių paslaugų padalinio darbuotojai dalyvavo
grupinės supervizijos susitikimuose; 72 socialinių paslaugų priežiūros darbuotojai išklausė 16 vai. kursus „ Asertyvaus bendravimo įgūdžių
lavinimas“, socialiniai darbuotojai išklausė 8 vai. kursus „ Socialinis darbas savižudybės kontekste: prevencija ir pagalba“, 2 socialiniai
darbuotojai išklausė 8 vai. kursus „ Laiko išteklių valdymas ir asmeninis efektyvumas socialiniame darbe; 2 socialinių paslaugų padalinio
darbuotojai ir 1 sveikatos priežiūros padalinio darbuotojas dalyvavo seminare „ Socialinės globos pertvarka: iššūkiai, perspektyvos“; 9 socialinių
paslaugų padalinio darbuotojai dalyvavo 16 vai. kursuose „ Konfliktų sprendimas socialiniame darbe taikant įtakos psichologijos principus; 53
tiesiogiai socialinę globą teikiantys darbuotojai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose „ Fiksacijos ir prilaikymo priemonių taikymas pacientų
slaugoje“, „ Pragulu profilaktikos priemonės ir pritaikymas. Slaugomų pacientų aktyvinimas naudojant neįgaliųjų kėlimo ir perkėlimo ir
perkėlimo priemones“, 60 tiesiogiai socialinę globą teikiantys darbuotojai dalyvavo 4 vai. seminare „Savižudybės grėsmė: kaip atpažinti, padėti
ir išvengti“, 7 sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai išklausė 40 vai. privalomus kursus „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir
suaugusiems“, 1 slaugytoja išklausė 40 vai. specializacijos kursus „Asmenų turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, psichosocialinė reabilitacija“,
5 sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai išklausė 16 vai. kursus „ Kokybės vadybos pagrindai sveikatos priežiūros specialistams“, 6 ne
socialinę globą teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė pagal profesinę kompetenciją.
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas įrengtas ištraukiamasis ventiliatorius vaistų išdavimo kabinete pagerino darbo sąlygos 2 darbuotojams;
įrengti kondicionieriai B korpuso koridoriuose ir bibliotekoje pagerino darbo sąlygas 41 darbuotojui; 6 aptarnavimo ir ūkio padalinio
darbuotojams buitinėse ir poilsio patalpose įrengtas karšto vandens tiekimas; 4 darbuotojams atnaujinta kompiuterinė įranga.
Utenos socialinės globos namai per 2019 m. biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 planavo 604,0 tūkst. Eur., tame
skaičiui e darbo užmokesčiui —436,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai panaudotos. 2018 m. planas buvo suplanuota ir įvykdyta 609,0 tūkst. Eur., tame
skaičiuje darbo užmokesčiui —363,0 tūkst. Eur.
2019 m. lėšos sumažėjo, nes 2018 m. buvo patvirtintas 55 valstybės biudžeto finansuojamos vietos, o 2019 m. patvirtintos tik 50 vietos.
Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 faktiškai įmokėta į biudžetą 1139,7 tūkst. Eur, 2018 m. viršplaninių lėšų
buvo 1,65 tūkst. Eur., panaudota 1141,3 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 1,78 tūkst. Eur. Visos pateiktos paraiškos apmokėtos pilnumoje. Likutis
susidarė dėl laiku negautų sąskaitų - faktūrų.
Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 2019 m. II ir III ketv. buvo planuotas įsigyti ilgalaikio turto už 1j ,0 tūkst.
Eur., planas buvo įvykdytas. Už šias lėšas buvo įsigyti lauko treniruokliai skirti gyventojams, atnaujinta kompiuterinė įranga.

Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 2018 m. IV ketv. gautinos sumos biudžeto lėšų skola 35,9 tūkst. Eur. sudaro
socialinės rūpybos skola už gruodžio mėn.
Debitorinis įsiskolinimas 2019-12-31 sudaro 15,5 tūkst. Eur, tai savivaldybių įsiskolinimai dotacija - 8,1 tūkst. Eur ir 7,4 tūkst. Eur
savivaldybių lėšos, tai skolos už 2019 m. IV ketvirtį.
Kreditorinis įsiskolinimas 2019-12-31 sudaro - 36,2 tūkst. Eur, tai įsiskolinimas už maisto produktus, kitas prekes ir komunalines paslaugas
gruodžio mėnesį.
Kreditorinis įsiskolinimas padengtas 2020 m. sausio mėn. Kreditorinio įsiskolinimo ilgesnio negu 45 dienos nėra. Reprezentacinių išlaidų
nebuvo, jos - neplanuotos.
Kuro norma automobiliams patvirtinta direktoriaus įsakymu. Išlaidos transportui neviršija 2 proc. nuo darbo užmokesčio fondo. Mobilieji
telefonai naudojami nemokamiems pokalbiams tarp globos namų darbuotojų - tai socialiniai darbuotojai, slaugytojos, vairuotojai ir
administracija. Pokalbių limitai 30 darbuotojams patvirtinti direktoriaus įsakymu.
Globos namų gyventojams teikiamos licencijuotos bendrosios asmens sveikatos priežiūros- slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės;
kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: masažo, ergoterapijos, kineziterapijos paslaugos, 2019-01-1 N r.T l-5 9 -(l.l).
Išduotas patikslintas leidimas-higienos pasas bendruomenės slaugos veiklai, 2019-10-28, N r.(9 -ll 14.2.1 )LHP-3181 ir dietisto praktikai,
2019-05-27, Nr. (9-11 14.2.1 )LHP-1553.
Savalaikėms pirminio ir antrinio lygio specialistų konsultacijoms užfiksuoti 3703 vizitai, tretinio lygio konsultacijoms - 55 išvykimai.
Globos namų psichologo konsultacija suteikta 131 gyventojui, psichoedukaciniai užsiėmimai taikyti -195.
2019 metais stacionare gydyti 503 globos namų gyventojai (iš jų 4 tretinio lygio ligoninėse, 24 - VRPL, VšĮ. „Utenos apskrities ligoninė‘L75. GKK ir MSEK neįgalumo lygio nustatymui ir pratęsimui nukreipti 26 globos namų gyventojai. Dantų gydymui ir šalinimui nukreiptas 191
gyventojas, burnos higienai- 14 gyventojų. Elektokardiografmis ištyrimas atliktas 87 gyventojams. Greitosios medicinos pagalbos specialistai
būtinosios pagalbos ir transportavimo paslaugų teikimui į globos namus kviesti 158 kartus(vidutiniškai 13 kartų/ mėn ).
Masažo, fizioterapijos, ergoterapijos, kineziterapijos procedūros atliktos 98% visų paskirtų gydytojo procedūrų. 2% neįvykdyta dėl
pablogėjusios sveikatos būklės. Fizinio aktyvumo skatinimui 100% pageidaujantiems gyventojams pravestos mankštos, organizuoti stalo
žaidimai kineziterapijos salėje.
Laiku, paruoštos ir išvežtos infekuotos medicininės atliekos utilizavimui. Išvežimai buvo vykdomi 1 kartą per mėnesį.
Kartą per ketvirtį skyrių stenduose buvo atnaujinta informacija sveikatingumo temomis, paruošti informaciniai straipsniai ergoterapijos,
masažo, fizioterapijos mitybos temomis.
Atlikta planinė kasmetinė gyventojų ir darbuotojų vakcinacija. Gripo vakcina paskiepyti 127 pageidaujantys gyventojai ir 10 darbuotojų. 1
pageidaujantis darbuotojas pasiskiepijo hepatito A+B vakcina įstaigos lėšomis. Periodiniam profilaktiniam sveikatos patikrinimui nukreipti 141

darbuotojas. 217 asmenų dalyvavo gripo prevencijos, krūties vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, storosios žarnos vėžio, gimdos kaklelio
piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programose. Per metus pageidaujantiems 307 gyventojams atliktas profilaktinis cukrinio diabeto
tyrimas.
Draudiminių įvykių už pacientams padarytą žalą sveikatai per 2019 metus globos namuose neužfiksuota.
Atlikta periodinė nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos
saugos skyriaus specialistų kontrolė, dėl HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, 2019-11-18. Pažeidimų nenustatyta, pateikta patikrinimo išvada, 2019-12-09, Nr.(9-12 15.4.6)PA-9380.
Atlikta periodinė nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos
saugos skyriaus specialistų kontrolė, dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros veiklos vykdymo 2019-11-12. Pažeidimų nenustatyta,
pateikta patikrinimo išvada, 2019-11-22, Nr. (9-12 15.4.3)PA-8798.
Atlikta medicinos prietaisų metrologinė patikra, 2019 m. lapkričio -gruodžio mėn.
Atliktas periodinis 2 mobiliųjų keltuvų (I A ir IB skyrius), 1stacionaraus keltuvo (2B skyriaus vonia) techninės būklės patikrinimas ir
remontas, 2019m. gruodžio mėn. Atliktas periodinis 2 mobiliųjų keltuvų (I A ir IB skyrius), 1stacionaraus keltuvo (2B skyriaus vonia) techninės
būklės patikrinimas ir remontas, 2019m. gruodžio mėn.
Ligų paplitimas globos namų bendruomenėje 2018 - 2017 metais:
Eil.nr.

Susirgimų pavadinimas

Bendras sergančiųjų pacientų skaičius

2017m.

2018m.

2019 m.

1.

Pirminė arterinė hipertenzija

56

57

89

2.

Demencija ir Alzheimerio liga

66

63

113

o
J.

Būklė po persirgto insulto

45

40

64

4.

Virškinimo sistemos ligos (opaligė)

16

20

26

5.

Cukrinis diabetas

21

29

39

6.

Akių ligos (glaukoma)

11

11

23

7.

Trauminė galvos smegenų liga

13

15

19

8.

Nutukimas

9

9

12

9.

Depresija

8

14

16

10.

Onkologinės ligos

9

9

16

11.

Šizofrenija

53

49

51

12.

Mažakraujystė

18

19

28

Iš lentelės matyti, kad lyginant su 2018 m., 2017 m. didžiausias rodiklis išlieka sergančiųjų demencija bei arterine hipertenzija.

Medikamentų vartojimas globos namų bendruomenėje2018-2017 metais:
Medikamentų vartojimas

Gyventojų skaičius
2019 metai

2018 metai

2017 metai

275

264

252

10

8

10

Vaisiai išskirstomu išdalinami, sugirdomi(pagal poreiki)

244

223

ÁJKJ

Vaistus vartoja savarankiškai

31

20

22

Psichotropinių preparatų vartojimas

227

239

194

Vaistus vartoja pastoviai
Vaistų nevartoja

A

Iš pateiktos lentelės matyti, kad išaugo vaistų išskirstymo, išdalinimo ir sugirdymo rodikliai. Tai susiję su nesavarankiškų, sunkią negalią
turinčių asmenų apgyvendinimo globos namuose didėjimo tendencija.

Reabilitacijos procedūrų skaičius nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje:
Paslaugos pavadinimas

Vidutinis aptarnautų pacientų skaičius

Fizioterapijos procedūros

2367procedūros/ metus; 237 proc.per mėn./25 pacientai/mėn.

Kineziterapijos procedūros

1921 procedūra per metus/ 160 procedūrų/mėn. /23 pacientai per mėn.
121 gyventojas dalyvavo grupiniuose ir individualiuose
užsiėmimuose.

Ergoterapijos procedūros

1460 procedūrų/ metus./132 procedūrų per mėn./ 13 pacientų/mėn

Masažo procedūros

1790 procedūrų per metus /l 79 proc. per mėn/ 16 pacientų/ mėn.

Siekiant sumažinti užregistruotų globos namuose gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų, nusikalstamų veikų, rūpinantis gyventojų
saugumu, gerinant gyventojų socialinę ir psichologinę būklę, vykdyta žalingų įpročių ( alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų)
prevencijos programa. Programos tikslas - ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų. Šią programą įgyvendino sveikatos priežiūros, socialinio darbo padaliniai ir kitos institucijos susijusios su programos turiniu. 120
asmenų, dalyvavusių užimtumo programose, motyvuojančiose atsisakyti tabako , individualus pokalbiai su rūkančiais gyventojais slaugos
skyriuose (surūkomų cigarečių mažinimas su socialinio darbuotojo pagalba), vaizdinės medžiagos demonstravimas. 30 asmenų dalyvavo
pokalbiuose su Liudviku Cibu apie sveiką gyvenseną, jos naudą, savęs pažinimą, emocijas ir jų valdymas“. Gyventojai motyvuoti atsisakyti
žalingų įpročių išvykomis į gamtą, ekskursijomis, darbinio užimtumo veikla, skatinti dalyvauti anoniminių alkoholikų susitikimuose. Pravesti 2
gyventojų susitikimai su Utenos apskrities vyr. komisariato policijos veiklos skyriaus darbuotojais.

Gyvenimo kokybė gyventojams gerinama per darbinę veiklą ir užimtumą. 280 asmenų kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių
ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose, (iš 280 galinčių dalyvauti). Darbinė veikla, prižiūrint ir tvarkant USGN kapines ne rečiau
kaip Ik. per mėn., gyventojų skaičius-12. Darbinė veikla prižiūrint USGN aplinką gyventojų skaičius -20. išvykos Į gamtą: 2-rinkti gamtinę
medžiagą, 8-uogauti/grybauti, 1 išvyka į gamtą žiemos metu, gyventojų skaičius 30. Prie ežero (3A,3B,3C,4C skyrių gyventojai)birželį/liepą/rugpjūtj, gyventojų skaičius -20, išvyka į Dubingių žirgyną, gyventojų skaičius-24, išvyka j “Harmoni parką“ Birštone, gyventojų
skaičius-25. 4 išvykos su skyrių socialiniais darbuotojais pagal gyventojų išsakytus pageidavimus, aplankant jų pasirinktas vietas Utenos
apskrities regione: raganų muziejus Pačkėnų km., dvejų nakvynių išvyka prie Baltijos jūros, gyventojų skaičius 20, Kalėdinė išvyka j Vilnių
aplankant eglutę, gyventojų skaičius -27, 4 išvykos iš skyrių aplankant kalėdines eglutes esančias Utenos apskrities regione. Vyko renginiai skirti
metų šventėms: Vasario -16, Užgavėnių šventė „Kaziuko mugė“, Kovo-11, Motinos dienai, Tėvo dienai paminėti. Joninių šventė, Neįgaliųjų
dienai skirtas koncertas ( grupė „Žemaitukai“). Pasirodymai: Utenos miesto saviveiklininkų kolektyvai, Kuktiškių kultūros centro mėgėjų teatro
pasirodymas :“Keista liga“4 miesto ugdymo įstaigų kolektyvų (darželis „Gandrelis“, darželis „Pasaka“, Meno mokyklos, Vyturių progimnazijos
pasirodymai. Vyko Kalėdinis USGN gyventojų pasirodymas, dalyvaujančių gyventojų skaičius-100. Per metus įvyko 13 dailės-rankdarbių
parodų, 8 iš jų personalinės.
Pagal galimybes ir sveikatos būklę, apie 130 slaugos skyrių gyventojų dalyvauja, savarankiškumo palaikymo ir ugdymo programose pagal
individualius poreikius, galimybes. 142ams. kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją aplinką, 3B, 3C,4C nupirkta
kambarių valymui priemonės, skatinant pačius gyventojus valytis, kambarius. 112 asmenų kurie savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminosi
maistą. Darbinio užimtumo specialistai surengė 16 kulinarinių popiečių dalyvavusių asm. skaičius-40. Skyriuose, teikiama individuali pagalba,
gaminant maistą, tvarkant aplinką po gaminimo.
Gyventojų savarankiškumo tolerancijos bei ištvermės ugdymui organizuoti trys Žygiai pėsčiomis (05 mėn., 06 mėn.,08 mėn.) Aukštaitijos
nacionalinio parko keliais (Ledakainis, palei Šventosios upės vagą,, palei Žeimenos upės vagą) dalyvaujančių skaičius (bendrai)-21 gyventojas.
Mažinant atskirt} nuo visuomenės 1 kartą ketvirtyje buvo publikuotas globos namų puslapis „ Mūsų namai“ laikraštyje „ Utenos apskrities
žinios“ . Tęsiamas bendradarbiavimas su NVO „Utenos Viltis“ nariais, kurie noriai dalyvavo įstaigoje organizuotuose renginiuose bei darbinio
užimtumo veikloje, kurių metu gamino maistą ir užsiėmė rankdarbių gamyba.
Siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas, buvo įsteigtas jau antras apsaugotas būstas 2 asmenims ir paskirti darbuotojai atsakingi už jų
savarankiškumo ugdymą. Butas buvo suremontuotas ir pritaikytas gyventojų poreikiams.
Integruojantis į miesto bendruomenę gyventojams sudaryta galimybė dalyvauti rajono renginiuose, organizuoti bendri renginiai, pažymint
įvairias tradicines šventes ir puoselėjant gyventojų užimtumą, pakviesti koncertuoti renginių globos namuose metu meniniai kolektyvai,
organizuotos gyventojų išvykos į Utenos kultūros centro organizuojamus renginius; į Zarasų globos namų organizuojamą liaudiškos muzikos

konkursą „Grokim ir dainuokim“; Visagino SGN „Europrotai“; Jotainių socialinės globos namų organizuotą šventę skirtą Joninėms, į Utenos
miesto šventę, Molėtų miesto šventę, jų metu mugėse prekiauta gyventojų rankdarbiais.
10% gyventojų užsiima sportine veikla. Gyventojų skatinimui sportuoti, pageidaujantys gyventojai buvo Įtraukti i sportinę veiklą
dalyvauti sportiniuose užsiėmimuose su treniruokliais kineziterapijos salėje ir naujai pastatytais lauko treniruokliais socialinės globos namų
teritorijoje; surengti smiginio, rankų lenkimo bei stalo žaidimų šventė -varžybas kineziterapijos salėje; ruoštasi ir dalyvauta vasaros sporto
žaidynėse Zarasuose. Kambariuose, susibūrimo vietose ir darbo užimtumo kabinete žaidžia šaškėmis, domino, šachmatais, dėlioja dėliones,
žaidžia stalo tenisą, oro pūlą. Pagal poreikį gyventojams su fizine negalia pritaikytos mankštos pratimai lovoje pagal jų sveikatos stovį ir
galimybes. Vieną kartą per mėnesį organizuoti krepšinio varžybų stebėjimas Utenos daugiafunkcinio sporto centre.
Didelis susidomėjimas grožine literatūra. Bibliotekos paslaugomis naudojasi 181 skaitytojas. Siekiant, kad gyventojai taptų aktyvesniais
bibliotekos lankytojais ir renginių dalyviais užprenumeruota 23 pavadinimų spaudos leidinių. Asmenims su sunkia negalia parenkama literatūra
bei periodiniai leidiniai ir pristatomi į kambarius. Bibliotekoje veikia 5 stacionarūs kompiuteriai, pajungtas intemetinis ryšys. Gyventojai
mokomi skaitmeninti savo archyvus, nuotraukas, susikurti ei. paštą, prisijungti socialiniuose tinkluose. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su
Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka. Gyventojai nuvežami įstaigos transportu arba savarankiškai nueina į bibliotekoje vykstančius
renginius, ekspozicijų salėse demonstruojamos gyventojų darbų parodos. 2019m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aklųjų
bibliotekos Panevėžio skyriumi. Iš kurių gauname garsinių (CD) knygų.
Sielovados patarnavimų poreikiui tenkinti visiems pageidaujantiems gyventojams ir rūpinantis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą
išpažįstančių gyventojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, globa , sudarytos sąlygas, kad gyventojas galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač
mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai.
Kiekvieną sekmadienį ir religinių švenčių metu įstaigos koplyčioje aukojamos Šv. Mišios. Jų metu gieda globos namų gyventojų grupė. 2 kartus
per metus, prieš Didžiąsias religines šventes, rengiamos rekolekcijos, kurių metu vyksta pamaldos ne tik įstaigos koplyčioje, bet ir aplankomi
sunkesnės būklės gyventojai skyriuose. Pageidaujant ligoniams teikiami ligonių Sakramentai, aukojamos Šv. Mišios už mirusius globos namų
gyventojus. Metai užbaigiami prie bendro apeiginio šventinio kūčių stalo.
Užbaigta A korpuso fasado renovacija pagerino buitines gyvenimo sąlygas 54 gyventojams. Įstaigoje panaikinti keturviečiai kambariai
buitines gyvenimo sąlygas ir aptarnavimo kokybę pagerino 24 gyventojams. Įdiegta iškvietimo sistema Ali skyriuje 21 gyventojui suteikia
galimybę gauti operatyvesnes socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.
2019 m. tęsiamas bendradarbiavimas su labdaros ir paramos organizacija „AIMA“ iš Prancūzijos, kurios dėka gavome paramą: funkcinių
lovų 39 v n t, čiužinių 30 v n t, tualetinių kėdžių 10 vnt, staleliai su ratukais 8 vnt., spintos 6 vnt., spintelės 7 vnt., krėslai 15 vnt., plastikinės
lentynos 2 vnt., dirbtinė kalėdinė eglė 1 vnt..

Įstaiga turi internetinį tinklalapi www.utenossRn.lt . Direktoriaus įsakymu paskirtas už išorinius ryšius atsakingas asmuo, vykdydamas
informacijos sklaidą apie globos namų veiklą internetinėje svetainėje; fiksuodamas svarbesnius globos namų gyvenimo įvykius, užtikrina
numatytų išorinių komunikacijos būdų įgyvendinimą.

V. Globos namų kokybės politikos įgyvendinimas
Utenos socialinės globos namai prisideda prie Valstybės gerovės kūrimo, sprendžiant aktualias socialinių paslaugų kokybės gerinimo
problemas. Pagal tai, kad Utenos socialinės globos namuose nėra laisvų vietų, galima spręsti, kaip reikalingi tokio tipo Namai negalintiems
savimi pasirūpinti asmenims.
Globos namų kokybės politika yra neatsiejama jos misijos ir strateginių veiklos tikslų dalis.
Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys:
*

Aukštesnis paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standartas.

•

Globos namai kaip besimokanti organizacija.

® Gyventojų savarankiškumo ugdymas ir integracija į bendruomenę.
Įstaigos veiklos kokybė —tai profesinės kompetencijos ir gero įstaigos vardo pamatas.
Kokybės politika yra sutelkta į šias sritis:
I. Socialinė globos atitikties socialinėms globos normoms vertinimas/į si vertinimas
II. Socialinių paslaugų kokybės kontrolė
1. Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
2. Gyventojų pasitenkinimo rodikliai teikiamų socialinių paslaugų kokybe
II. Finansinė kontrolė
1. Išankstinė finansinė kontrolė
2. Einamoji finansinė kontrolė
3. Paskesnioji finansinė kontrolė
III. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas
1. Paciento teisės ir pareigos. Paciento saugos užtikrinimas
2. Diagnostikos ir gydymo metodikos ir protokolai

3. Vidaus medicininio audito veikla
4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymas ir gerinimas
IV. Maitinimo paslaugų kokybės užtikrinimas
1. Gyventojų mitybos poreikių vertinimas.
Siekiant Įgyvendinti Kokybės politikoje išsikeltus įstaigos veiklos tikslus, Įstaigos veikla vykdoma vadovaujantis Utenos socialinės globos
vidaus kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2018-10-03 įsakymu Nr. V-99 .
Įstaigos vidaus kontrolė - Įstaigos direktoriaus sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą,
ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, veiklos plano Įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.
Vidaus kontrolę sudaro:
Atitikties socialinės globos normoms vertinimas/įsivertinimas;
Teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas;
- Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams kokybės vertinimas;
- Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas rinkimas ir analizė;
- Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos vertinimas/ įsivertinimas;
Finansų kontrolė;
- Išankstinė finansų kontrolė;
- Einamoji finansų kontrolė;
- Paskesnioji finansų kontrolė;
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas;
- Sveikatos priežiūros organizacinių ir klinikinių kokybės rodiklių vertinimas;
- Vidaus medicininio audito veikla;
- Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis kokybės vertinimas;
Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas;
- Gyventojų mitybos poreikių vertinimas;
USGN korupcijos prevencijos programos vykdymas;
Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymas.
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
admini stravimas.
Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo ataskaitos išvadose: Siekiant plėtoti
gyventojų ryšius su bendruomene rekomenduojama įrengti keturių vietų „apsaugotą būstą“ Įstaigos gyventojų apgyvendinimui; siekiant Įstaigos
gyventojų socialinės integracijos rekomenduojama Įsteigti grupinio gyvenimo namus Utenos mieste; A, B ir C skyriuose pagal poreikį reikia
atlikti kosmetinį remontą (durų, durų staktų dažymas, sienų, lubų sutvarkymas); reikalinga bendrame rūkomajame Įrengti tinkamą ventiliaciją,
reikalinga pakeisti grindų dangą skalbykloje; skyriuose reikia pakeisti raktų dėžes Į didesnes, įrengti trūkstamas spyneles gyventojų spintose;
reikalinga laiptams, vedantiems į skalbyklą, Įrengti turėklą, pakeisti skalbyklos grindų dangą; IIA ir IIIA skyriams reikalingos pagalbinės
patalpos valymo Įrangai ir priemonėms; slaugos skyrių - IA, IIA ir IB - virtuvėlėse reikia Įrengti virykles; IIIA skyriaus koridoriuje reikia
sutvarkyti kondicionierių, socialinio darbuotojo kabinete pakeisti grindų dangą; B korpuse reikalinga įrengti papildomas vonios patalpas; IB
skyriuje reikalingas remontas dėl vandens nutekėjimo problemos; IIB skyriuje tvarkytina virtuvėlės siena; reikia pervilkti apatines holo sofų
dalis; IIIB skyriuje reikia išdažyti rūkomąjį, hole pervilkti dvivietę sofą; Perdažytinos IIIC ir IVC skyrių kolonos, išlieka poreikis
gyvenamiesiems kambariams Įrengti prieškambarių baldus; IVC skyriaus hole reikia pakeisti kilimą, perdažyti laiptinės sieną ir lubas.
Rekomendacijos: atlikti aukščiau nurodytus darbus, numatytus globos namų veiklos gerinimo priemonių plane 2020 metams, laikantis nustatytų
terminų; kas ketvirtį tikrinti, kaip vykdomas plano įgyvendinimas.
2019 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 - 57 %, gerai - 42%, patenkinamai - 1%, blogai - 0%, labai blogai - 0%.
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
91(31,93% ) gyventojas. Atsakymų rezultatų suvestinė matyti pateiktoje lentelėje.
Socialinių paslaugų kokybės gyventojų anketiniai vertinimo rezultatai :
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Iš lentelės matyti, kad 1% gyventojų nepasitiki socialinių darbuotojų padėjėjais, beveik 8% yra nepatenkinti darbinio užimtumo veikla.
Surinkus socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimo duomenis, paaiškėjo kvalifikacijos kėlimo temų poreikis: žinios apie
savo globos namų gyventojus, jų teises, galimybes, psichologiją, apie asmeninių finansų valdymą, tvarkymąsi su pinigais.
Įstaigoje vykdant finansines operacijas, laikomasi tokio nuoseklumo: išankstinė kontrolė, einamoji kontrolė, paskesnioji kontrolė. Nei
viename iš šių etapų 2019 metais pažeidimų nenustatyta.

Vykdant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą, įstaigoje buvo atliktas vidaus medicininis auditas. Vidaus medicininio audito
metu patikrinti sveikatos priežiūros padalinio dokumentai kokybės sistemos elementų ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
reikalavimams vykdyti, atsakingi darbuotojai atsakė į iš anksto parengto klausimyno klausimus, apžiūrėta budinčių slaugytojų darbo vieta ir
stebėtas jų darbas, Įvertintos socialinių paslaugų padalinio patalpos.
Vidaus medicininio audito išvados: Utenos socialinės globos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kokybiškai,
nepažeidžiant pacientų teisių, užtikrinant jų saugumą. Veikla vykdoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Siekiant gerinti sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę Sveikatos priežiūros padalinio vidaus medicininio audito ataskaitoje, auditorius pateikė rekomendacijas:
Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro Įsakymu 2019-05-29, Nr.V-643 dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo
psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtintu
Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos
(monitoringo) tvarkos aprašu, turi būti panaikinta Fiksacijos priemonių taikymo Utenos socialinės globos namuose tvarka ir asmenims
netaikomos fiksacijos priemonės, nes įstaiga neatitinka įsakymo reikalavimų.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimui, vieną kartą metuose, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 54%
gyventojai. Teigiamai sveikatos priežiūros paslaugas įvertino - 75% apklaustų asmenų, patenkinamai - 3% apklaustų asmenų, neigiamai - 0%.
Gyventojų pasitenkinimo rodiklis - 91% apklaustų asmenų.
Segmentinė pacientų pasitenkinimo lygio analizė:
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Ne-0%

Išvados - Taip

Taip-97%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip

atlikti

Taip-97%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip

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

Taip-97%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip

Patenkintas/ -a teikiamomis
paslaugomis (mankštos)

Taip-98%

Iš dalies-2%

Ne-0%

Išvados - Taip

Patenkintas/-a įstaigos slaugytojų darbu
Slaugytojos atsiklausia
medicininę apžiūrą

Jūsų

leidimo

kineziterapijos

Patenkintas/
paslaugomis

-a

teikiamomis

ergoterapijos

Taip-98%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip

Taip-99%

Iš dalies-1%

Ne-0%

Išvados - Taip

Taip-99%

Iš dalies-1%

Ne-0%

Išvados - Taip

Patenkintas/-a dietisto paslaugomis

Taip-94%

Iš dalies-6%

Ne-0%

Išvados - Taip

Jautė personalo pagarbą gydymosi metu

Taip-97%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip

Taip-99%

Iš dalies-1%

Ne-0%

Išvados - Taip

Buvo suteikta visa reikiama medicininė pagalba

Taip-95%

Iš dalies-5%

Ne-0%

Išvados - Taip

Medicininė pagalba buvo suteikta laiku

Taip-96%

Iš dalies-4%

Ne-0%

Išvados - Taip

į

Taip-94%

Iš dalies-6%

Ne-0%

Išvados - Taip

padalinio

Taip-92%

Ne-0%

Išvados - Taip

Patenkintas/-a teikiamomis masažo paslaugomis
Patenkintas/-a
paslaugomis

teikiamomis

fizioterapijos

Sveikatos priežiūros padalinio kabinetai įvertinti
kaip pakankamai jaukūs, erdvūs

Sveikatos priežiūros
klausimus
Patenkinti
sveikatos
teikiamų paslaugų kokybe

darbuotojai
priežiūros

atsako

Iš dalies-8%

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 55,7% gyventojų. 2019 m. apklausos rezultatai atskleidė,
kad gyventojai renkasi įvairų maistą, tačiau daugiausiai mėgsta mėsos patiekalus: pusryčiams -44%, pietums - 65%, vakarienei - 30,4%
gyventojų. Antroje vietoje pagal populiarumą - pieniški patiekalai. Trečioje vietoje —žuvies patiekalai. Patiekalų kokybe patenkinti - 77,3%,
nepatenkinti - 8,17%, neturi nuomonės - 14,46% gyventojų. Išanalizavus atsakymus, galima teigti, jog gyventojai yra patenkinti patiekalų
kokybe. Išanalizavus atsakymus j klausimą, ar gyventojai turi galimybę pasirinkti patiekalus, galima teigti, jog dauguma apklaustųjų gyventojų
(71%) galimybę pasirinkti patiekalus turi, tačiau 3,1% gyventojų teigia neturintys šios galimybės, 25,78% 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. Džiugina, kad nei vieno atsakymo nebuvo "blogai" valgyklos
salėje. 1 gyventojas nurodė, kad skyrių valgyklėlėse aptarnavimas yra blogas, tačiau 54% džiaugiasi labai geru aptarnavimu valgyklos salėje bei
37,5% gyventojų skyrių valgyklėlėse. Į surinktus apklausos duomenis bus atsižvelgiama gerinant maitinimo paslaugų kokybę.
Utenos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2019 metų programos ataskaitos išvados: Utenos socialinės globos namų
antikorupcinės programos vykdymas 2019 m. vyko sklandžiai, nuosekliai įgyvendinant Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas
priemones. Nuo Utenos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2019 - 2020 metų programos įgyvendinimo pradžios įstaigoje negauta
pareiškimų (skundų ar pranešimų) dėl galimų korupcijos atvejų.
Įgyvendintos Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymo priemonės: parengta tvarka „USGN informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas“, redaguotos USGN darbuotojų ir gyventojų asmens
duomenų tvarkymo taisyklės; skyriuose iškabinti informaciniai pranešimai perspėjantys lankytojus dėl draudžiamo filmavimo ir fotografavimo
gyventojų bei įstaigos darbuotojų be jų sutikimų.

VI. Neigiami veiksniai, turėję įtakos veiklos rezultatams
- Viršplaninis lėšų įsisavinimo operatyvumas.
- Atvykstančių gyventojų diferencijavimas pagal negalią, aplinkos ir socialinių paslaugų standartų pritaikymas jiems.
- Dėl silpnėjančios gyvenančiųjų ir atvykstančių gyventojų sveikatos būklės (fizinei ir psichinei), didėja juos aptarnaujančio personalo darbo
krūvis ir sąnaudos.
- Dėl sumažėjusio gyventojų savarankiškumo pasyviau dalyvaujama vietos bendruomenės veikloje, renginiuose, savišvietoje.
- Nepakanka pačių gyventojų motyvacijos, suinteresuotumo, veiklumo socialinės gerovės kūrimo plotmėje.
- Nesukurta socialinių paslaugų infrastruktūra pereinamajam laikotarpiui, kada asmenys iš ilgalaikės socialinės globos galėtų pereiti prie
socialinių paslaugų dienos centruose.
-Savivaldybėje nėra savarankiško gyvenimo namų.
- Silpnėjantys socialiniai ryšiai tarp globos namų gyventojų ir jų buvusios aplinkos (giminių, artimųjų).

VII. Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys
1.Aukštesnis paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standartas.
1.1. Bendruomeninių paslaugų plėtra.
1.2. Bendradarbiavimas su užimtumą organizuojančiais subjektais.

1.4. Rekreacinių zonų pritaikymas pagal negalios pobūdi.
2. Globos namai kaip besimokanti organizacija.
2.1. Socialinio darbo profesinės kompetencijos tobulinimo programos vykdymas.
2.2. Globos namų bendradarbiavimas su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis, mokymo įstaigomis, savivaldybių
administracij om is.
2.3. Socialinio darbo ir slaugos specialybių mokymo ir baigiamųjų praktikų priėmimo bei atlikimo bazė.
2.4. Globos namų personalo kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
3. Gyventojų savarankiškumo ugdymas ir integracija į bendruomenę.
3.1 Gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas per darbinę veiklą ir užimtumą, saviraišką.
3.2 Darbų, parodų, mugių organizavimas, dalyvaujant už įstaigos ribų.
3.3 Dalyvavimas regiono socialines paslaugas teikiančių organizacijų veikloje.

Utenos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja
socialiniam ir medicininiam darbui

Vilma Bikerienė

