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VADOVO ŽODIS
Pastarieji metai buvo svarbių išbandymų metai. Tapome istorinių įvykių liudininkais - visą pasaulį nusiaubė pandemija. Ne išimtis ir mūsų įstaiga, kuri
susidūrė su tiesioginiais padariniais, kai COVID - 19 liga (koronaviruso infekcija) išplito tarp gyventojų ir darbuotojų. Tik įstaigos personalo profesionalumo
ir susitelkim o dėka pavyko stabilizuoti padėtį ir išvengti didesnių nesėkmių. Sudėtingiausiu įstaigai metu į pagalbą atėjo savanoriai, kurie atliko dezinfekcinius
darbus, teikė maisto pristatymo į skyrius ir išdalinimo gyventojams, maitinimo, asmens higienos ir kitas gyventojų priežiūros ir slaugos paslaugas. Įstaiga
didelės paramos sulaukė iš privačių fizinių asmenų ir juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų, kurios rėmė vienkartinėmis asmens apsaugos
priem onėm is, slaugos priemonėmis ir piniginėmis lėšomis.
Siekdami, kad globos namų kokybės politika kuo labiau atitiktų įstaigos gyventojų poreikius bei lūkesčius ir kartu prisidėtų prie šalies socialinės politikos
reform os, buvo įsteigtas jau trečias 4 vietų apsaugotas būstas. Ir toliau didžiules pastangas dedame siekdami gerinti užimtumo situaciją, ypatingą dėmesį
skirdami gyventojų savarankiškumo ugdymui ir kultūrinės veiklos puoselėjimui.

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,
įgvvendinant įų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene.
3.
Atsižvelgiant i globos namu 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
asm ens 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 2020 metų duomenys apie asmenis gyvenančius socialinės globos namuose
2020 m. gruodžio mėn. 3 1 d . Utenos socialinės globos namuose gyveno 266 gyventojai su ilgalaike socialinės globos sutartimi ir 2 asmenys turintys
trum palaikę socialinę globą.
Per metus į globos namus atvyko 43 gyventojai ilgalaikei globai. Trumpalaikė globa suteikta 35 asmenims. Suaugusių asmenų per metus gavusių ilgalaikę
socialinę globą -153; senyvo amžiaus - 168 asmenys. Iš globos namų išvyko/mirė 60 gyventojų: į kitą globos įstaigą išvyko -3 gyventojai, mirė - 57
gyventojas. Iš trumpalaikės socialinės globos į ilgalaikę socialinę globą per 2020 m. perėjo 16 asmenų. Metų pabaigoje globos namuose su ilgalaike socialinės
globos sutartimi gyveno 2 vyrais daugiau (134 asm.) nei moterų (132 asm.). Žiūrint procentine išraiška vyrų ir moterų vidutiniškai po 50 % gyventojų. Bendras
am žiaus vidurkis - 64 metai; moterų - 71 metai; vyrų - 59 metų.

Duomenys apie globos namų gyventojus pagal amžiaus grupes (ilgalaikė globa):
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Gyventojų išsilavinimas (ilgalaikė globa):
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Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę (ilgalaikė globa):
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Šeimyninė padėtis(ilgalaikė globa):
Susituokę

- 10(4%)

Sutuoktiniai soc. globos namuose - 3 (1%)
Išsiskyrę

- 59(22 %)

- 69 (26 %)
Našliai
- 128 (48 %)
Nevedę
Gyventojų, kurie turi vaikų skaičius -109 (41%)

Gyventojų skaičius, kuriuos lanko (ilgalaikė globa):
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Gyventojų pasiskirstymas pagal savivaldybes(ilgalaikė globa):
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Savivaldybės pavadinimas

1.

Akmenės rajono savivaldybė

2.

Alytaus miesto savivaldybė

o
J.

Alytaus rajono savivaldybė

4.

Anykščių rajono savivaldybė

5.

Birštono savivaldybė

6.

Biržų rajono savivaldybė

7.

Druskininkų savivaldybė

8.

Elektrėnų savivaldybė

9.

Ignalinos rajono savivaldybė

III gr. / 45-55%
darbingumo
lygis / nedidelių
spec. poreikių

Gyventojų skaičius pagal
savivaldybę
2020 m. gruodžio 31 d.

1

34

1

i

1

Neįgalumas
nenustatytas

6

Su
nuolatinės
slaugos
poreikiu

Su
nuolatinės
priežiūros
poreikiu

Neveiksnus

60

128

36

1

10.

Jonavos rajono savivaldybė

11.

Joniškio rajono savivaldybė

12.

Jurbarko rajono savivaldybė
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Kaišiadorių rajono
savivaldybė
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Kalvarijos savivaldybė
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Kauno miesto savivaldybė
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3
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1
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Klaipėdos rajono savivaldybė
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Marijampolės savivaldybė
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Panevėžio miesto
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savivaldybė

1

34.

Pasvalio rajono savivaldybė
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3

37.

Radviliškio rajono sav.
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51.

Telšių rajono savivaldybė

52.

Trakų rajono savivaldybė

53.

Ukmergės rajono sav.

3

54.

Utenos rajono savivaldybė

79

55.

Varėnos rajono savivaldybė

56.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

57.

Vilniaus miesto savivaldybė

42

58.

Vilniaus rajono savivaldybė

2

59.

Visagino savivaldybė

2

60.

Zarasų rajono savivaldybė

13
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Eil. N r.
1.
1.1.
2.
2.1.

3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
7.
8.

Vertinimo kriterijai
Asmenų, eavusiu ilgalaike socialinę globa stacionariame globos
padaliny ie, skaičius laikotarpio pabaigoje, iš iu:
suaugusių asmenų skaičius
Asmenų, gavusiu ilgalaike socialine globa stacionariame globos
padalinyje, skaičius per laikotarpį, iš jų:
suaugusių asmenų skaičius
Asmenų, gavusiu trumpalaike socialine globą globos įstaigoje, skaičius per
laikotarpį, iš jų:
suaugusių asmenų skaičius
Socialine globa teikiančiu globos įstaigos užimtu pareigybių skaičius
laikotarpio pabaigoje, iš jų:
ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai, laikino atokvėpio paslaugoms
stacionariame globos padalinyje
Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų:
stacionariame globos padalinyje
Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio
gyvenamųjų kambarių plotas, kv. m.
Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės,
laikino atokvėpio) lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur
Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur / mėn.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
266
266
321
321
35
35
109
109
144
144
8,6
29,99
379,75

II.2. Suvestiniai 2020 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
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asm enim is su negalia. Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose aiškiai apibrėžtos darbuotojo pareigos, funkcijos, atsakomybė.
90% visų įstaigos darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 100% tiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos
tobulinim o kursuose per metus. 100% darbuotojų praėję mokymus saugos ir sveikatos klausimais.
2020 m. sudarytos 9-ios naujos darbo sutartys: terminuotos -5 socialinių darbuotojų padėjėjai ir 1 skalbėjas; neterminuotos - 1 vairuotojas, 1- dvasinis
asistentas ir 1 vyr. buhalterio pavaduotojas. Nutrauktos 9 darbo sutartys: neterminuotos - 1 vairuotojas, 1 psichologas, 3 socialinių darbuotojų padėjėjai,
term inuotos - 3 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1skalbėjas.
Per 2020 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

U tenos SGN
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darbuotojų
skaičius
2020 m.
gruodžio 31
d.
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-

“
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-
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II.3. Finansinė veikla
Socialinės globos kaina 2020 m. Utenos socialinės globos namuose vienam gyventojui su negalia -750,0 Eur. su sunkia negalia - 830,0 Eur per
mėnesį. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A l-492 „Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų socialinės
globos įstaigose paros finansinių normatyvų 2020 metams patvirtinimo”, nustatyti finansiniai normatyvai: maitinimo išlaidos - 3,07 Eur vienam asmeniui
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p e r parą; medikamentams 0,49 Eur vienam asmeniui per parą. Papildomoms maitinimo išlaidoms iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų
ir k itų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 1,95 Eur vienam asmeniui per parą; papildomai medikamentams įsigyti iš socialinės globos įstaigos
įm okėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 0,33 Eur vienam asmeniui per parą.
Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. nutarimą Nr. 583 „Dėl
m okėjim o už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vidutiniškai vienas gyventojas už gyvenimą globos įstaigoje moka 379,75 Eur per mėn.;
vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos 899,7 Eur per mėn.
2020 m. pajamos:
•

Iš valstybės biudžeto gauta - 673268 Eur.

•

Iš savivaldybių biudžeto gauta - 474113 Eur.

•

Gyventojų įmokos už gyvenimą globos įstaigoje sudaro - 1249998 Eur.

•

Pajamos už paslaugas( patalpų nuoma) - 2470 Eur.

• Parama iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų savanoriškos įmokos - 2331 Eur.
Iš viso gauta - 3026307 Eur, kurie panaudoti: darbo užmokesčiui - 1756633 Eur, įmokos soc. draudimui - 26713 Eur, mitybai - 534535,24 Eur,
medikamentams- 149039,80 Eur, komunalinėms paslaugoms - 148601,06 Eur, ryšių paslaugoms —4208,42 Eur, transporto išlaikymui —15186,30 Eur,
aprangai ir patalynei- 123309,32 Eur, kvalifikacijos kėlimas - 4492,30 Eur, ilgalaikiam materialiniam turtui - 31000 Eur, darbdavio socialinė parama 27421 Eur, kitos prekės ir paslaugos sudaro —225900,28 Eur.
Ilgalaikiam materialiniam turtui skirtos lėšos 31000 Eur panaudotos įsigijus kondicionierius 2 vnt., virtuvės komplektą, deguonies koncentratojrius
3 vnt., procedūrinį vežimėlį, vežimėlį neštuvus, kompiuterius 7 vnt., multifunkcinį spausdintuvą, kopijavimo aparatą.
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 2020 m. lapkričio ld. stovyje nebuvo nustatytų nei trūkumų nei pertekliaus.
Įstaigoje per 2020 m. buvo suorganizuoti du ilgalaikio ir ūkinio inventoriaus nurašymai: birželio 12 d. ir spalio 23 d., kurių metu nurašyta už
117140,82 Eur.

COVID-19 (koronaviruso) infekcijos prevencijai, valdymui ir kontrolei iš valstybės skirtų specialiųjų lėšų 188280 Eur įsisavinta 186880 Eur, už
kuriuos įsigyta vienkartinės asmens apsaugos priemonės, dezinfektantai paviršiams ir rankoms, bekontakčiai termometrai ir termovizorius, kuris įrengtas
prie įėjimo į įstaigą, įrengta izoliacijos patalpa, papildoma vonios patalpa, termopadėklai gyventojų maitinimui kambariuose, deguonies koncentratoriai,
kraujospūdžio matuoklis automatinis, vežimėlis - neštuvai slaugomų gyventojų pergabenimui ir kt.

III.

Priemonės
kodas
03.03
03003010101

į

i1
i

Priemonės
pavadinimas

Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Per ataskaitinį laikotarpį
pasiekti rezultatai

Planuotų
Asigna
rezultatų
vimai
neįgyvendinimo/
(tūkst.
viršijimo
eurų)
priežastys

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
Sudaryti sąlygas
socialinės globos
ir kitų įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas,
veiklai
P riem o n ei
įg yven d in ti
skirtos:
valstybės
biudžeto lėšos

2784,0

3214,7

673,3

viršyta, nes
skirtos spec, lėšos
COVID-19
infekcijos
plytinio

448,0

prevencijai ir
valdymui
p a ja m ų įm okos

1200,2

neįvykdyta, nes
iki metų pabaigos
negauta sąskaita
už maitinimą

1210,0

kitos lėšos

1341,2

viršyta, nes
didėjo
savivaldybės
mokama dalis dėl
naujai
atvykstančių
gyventojų su
mažomis
pajamomis

1126,0

Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. Organizuoti tinkamą
asmenų apgyvendinimą ir
paskirti
jų
poreikius
atitinkančias paslaugas:
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
metus gavusių ilgalaikę
socialinę globą, skaičius 145;
2. senyvo amžiaus asmenų,
per metus gavusių ilgalaikę
socialinę globą, skaičius 184

1. 153 suaugusių
asmenų per metus
gavusių ilgalaikę
socialinę globą;
2. 168 senyvo amžiaus
asmenų, per metus
gavusių ilgalaikę
socialinę globą

1. viršyta, nes
suaugusių
asmenų su
negalia atvyko
daugiau nei
buvo planuota;
2.
neįgyvendinta,
nes senyvo

amžiaus asmenų
atvyko mažiau
nei buvo
planuota
1.2.
atlikti
išsamų
ir
visapusišką asmens poreikių
vertinimą, pagal įvertintus
poreikius
sudaryti
individualų
socialinės
globos planą

1.3.
užtikrinti
įstaigoje
gyvenančių
asmenų
poreikių tenkinimą, sudaryti
sąlygas įgalinti asmenis:

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. 266 asmenims ISGP
peržiūrėti ir patikslinti

1.įgyvendinta;
2.neįgyvendinta,
nes metų
pabaigoje
sumažėjo
gyvenančių
asmenų

asmenų,
kuriems,
1.3.1. užtikrinti įstaigoje 1.
fizinę virtuvėlėse įrengus virykles
tinkamą
asmenų
savarankiškam
maisto
aplinką
gaminimuisi BI, AI ir A li
skyriuose,
pagerinta
paslaugų kokybė, skaičius 122 ;
2. asmenų, kuriems, įrengus
papildomas vonios patalpas
BI
ir
BU
skyriuose,
užtikrintas
privatumas
atliekant asmens higieną,
skaičius - 82;
3.
asmenų,
kuriems,
pastačius
prieškambario
baldus
C
korpuso
gyvenamuosiuose
kambariuose,
pagerintos
gyvenimo sąlygos, skaičius
-3 2 ;
4. asmenų, kurių, įrengus
atskiras pagalbines patalpas
valymo
įrankiams
ir
priemonėms laikyti AIII
skyriuje, užtikrinti higienos
reikalavimai, skaičius - 42;
5. asmenų, kuriems, atlikus
remontą
AI
skyriuje,
pagerės buitinės gyvenimo
sąlygos, skaičius - 42

1. 122 asmenims
pagerinta paslaugų
kokybė BI, AI skyrių
virtuvėlėse pastačius
mikrobangų krosneles
ir BU įrengus viryklę;
2. 144 asmenims
užtikrintas privatumas
įrengus papildomas
vonios patalpas BI, BU
ir BIII skyriuose;
3. 32 asmenims
pagerintos gyvenimo
sąlygos C korpuse
pastačius prieškambario
baldus;
4. 42 asmenims
užtikrinti higienos
reikalavimai įrengus
atskiras pagalbines
patalpas valymo
įrankiams ir
priemonėms laikyti;
5. 42 asmenims
pagerintos buitinės
gyvenimo sąlygos
atlikus remontą AI
skyriaus
gyvenamuosiuose
kambariuose

1. įgyvendinta;
2. viršyta, nes
papildomai
vonios patalpos
įrengtos BIII
skyriuje;
3. įgyvendinta;
4. įgyvendinta;
5. įgyvendinta

užtikrinta 170 asmenų įdiegta
neišeinant iškvietimo sistema
kambario,
personalą,

1.3.2. užtikrinti asmenims
galimybę greitai, neišeinant
iš gyvenamojo kambario,
išsikviesti personalą, jeigu
to reikalauja jų sveikatos
būklė

asmenų, kuriems
galimybė greitai,
iš gyvenamojo
išsikviesti
skaičius - 170

1.3.3. aprūpinti asmenis
reikiamais
proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir
techninės
pagalbos
priemonėmis

asmenų, kurie aprūpinti
reikiamais
proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir
techninės
pagalbos
priemonėmis, skaičius -4 0

44 asmenys aprūpinti
vaikštynėmis, įtvarais,
ramentais, neįgaliųjų
vežimėliais, lazdomis ir
kt.

įgyvendinta

viršyta, nes
padidėjo
poreikis

1.4.
palaikyti,
ugdyti
asmenų
socialinius
bei
savarankiško
gyvenimo
įgūdžius:
1.4.1.
skatinti
asmenis asmenų, kurie palaikė ryšius 232 asmenys palaiko
palaikyti
ryšius
su su artimaisiais, skaičius - ryšį su artimaisiais
254 (metų pradžioje jų buvo
artimaisiais
252)

neįgyvendinta,
nes metų
pabaigoje
ženkliai
sumažėjo
bendras
gyventojų
skaičius, o iš
esamų dalis
gyventojų
atsisako
bendrauti su
artimaisiais

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

asmenų,
kurie
nuolat 259 asmenys dalyvavo
dalyvavo savarankiškumo savarankiškumo
įgūdžių ugdymo, darbinės įgūdžių ugdyme
veiklos ir (ar) užimtumo
programose, skaičius - 280
(iš 280 galinčių dalyvauti)

neįgyvendinta,
nes metų
pabaigoje
ženkliai
sumažėjo
bendras
gyventojų
skaičius, o iš
esamų
gyventojų dalis
jų yra
vegetacinėje
būklėje ar
visiškai
neorientuoti

1.4.3.
ugdyti
asmenų
gebėjimus savarankiškai ar
padedant
darbuotojams
tvarkytis
gyvenamąją
aplinką

asmenų, kurie savarankiškai 148 asmenys tvarkėsi
ar padedant darbuotojams gyvenamąją aplinką
tvarkėsi
gyvenamąją
aplinką, skaičius - 145
(metų pradžioje jų buvo
142)

viršyta, nes
didesnė dalis
gyventojų nei
planuota buvo
išugdyti ir
motyvuoti
tvarkytis savo
gyvenamą
aplinką

1.4.4.
ugdyti
asmenų
gebėjimus savarankiškai ar
padedant
darbuotojams
gamintis maistą

asmenų, kurie savarankiškai 115 asmenų gaminosi
ar padedant darbuotojams maistą
gaminosi maistą, skaičius 115 (metų pradžioje jų buvo
112)

įgyvendinta

1.5. įgyvendinti programas /
priemones, skirtas:
ligų asmenų, dalyvavusių gripo 135 asmenys dalyvavo
prevencijos
programoje, susirgimų/ ligų
krūties vėžio, priešinės prevencijos programose
liaukos vėžio, širdies ir
kraujagyslių ligų rizikos,
storosios
žarnos
vėžio,
gimdos kaklelio piktybinio
naviko
ankstyvosios
diagnostikos programose,
skaičius -217

neįgyvendinta,
nes paskelbus
karantiną dėl
COVID-19
išplytimo
valstybės mastu,
buvo nustatyti
apribojimai dėl
profilaktinių
sveikatos
patikrinimų

1. 6 asmenys dalyvavo
psichologo
konsultacijose dėl
žalingų įpročių
prevencijos;
2. 140 asmenų dalyvavo
sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų
padalinių
organizuoj amuose
teminiuose pokalbiuose
ir diskusijose apie
tabako ir alkoholio žalą
žmogaus sveikatai;
3. 45 asmuo dalyvavo
išvykose prie jūros, į
mišką, dailės terapijoje,

1. neįvykdyta,
nes psichologė
išėjo iš darbo ir
per likusį metų
laikotarpį
neatėjo dirbti
naujas
psichologas;
2. viršyta, nes
išaugo poreikis;
3. įvykdyta;
4. viršyta, nes
darbuotojų
įtakos pagalba
daugėja asmenų
besidominčių

1.5.1. susirgimų
prevencijai

/

1.5.2.
žalingų
prevencijai

įpročių 1. asmenų, dalyvavusių
psichologo konsultacijose
dėl
žalingų
įpročių
prevencijos, skaičius - 24;
2. asmenų, dalyvavusių
pokalbiuose,
diskusijose
apie tabako ir alkoholio žalą
žmogaus sveikatai, skaičius
- 122;
3. asmenų, dalyvavusių
užimtumo
programose,
motyvuojančiose atsisakyti
tabako (dailės, muzikos
terapijos, išvykos), skaičius
-4 5 ;
4. asmenų, dalyvavusių
pokalbiuose apie sveikos

gyvensenos
principus,
skaičius - 35;
5.
asmenų,
skatintų
dalyvauti
anoniminių
alkoholikų susitikimuose,
skaičius - 2

kurios motyvuoja
atsisakyti tabako;
4. 45 asmenys dalyvavo
pokalbiuose apie
sveikos gyvensenos
principus;
5. 2 asmenys paskatinti
dalyvauti anoniminių
alkoholikų
susitikimuose

sveika
gyvensena;
5. įvykdyta

1.5.3. neigiamo pobūdžio 1. darbuotojų, tiesiogiai
įvykių prevencijai
dirbančių su gyventojais ir
dalyvavusių
mokymuose
apie agresyvaus elgesio
valdymą, skaičius - 72;
2. darbuotojų, tiesiogiai
dirbančių su gyventojais
dalyvavusių
seminare
„seksualinė prievarta prieš
proto ir/ar psichikos negalią
turinčius asmenis prevencija
ir pagalba“, skaičius - 16
3.
asmenų,
linkusių
konfliktuoti,
dalyvavusių
psichologo užsiėmimuose,
individualiuose pokalbiuose
bei
popietėse
elgesio
ugdymo temomis, skaičius 16

1. 72 socialinių
darbuotojų padėjėjai
profesines
kompetencijas tobulino
seminare „Agresijos
valdymas ir streso
įveika socialinio darbo
aplinkoje“;
2. 16 socialinių
darbuotojų, 2 užimtumo
specialistai, direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam ir
medicininiam darbui
kvalifikaciją tobulino
seminare „seksualinė
prievarta prieš proto
ir/ar psichikos negalią
turinčius asmenis
prevencija ir pagalba“;

1. įvykdyta;
2. viršyta, nes
padidėjo
poreikis;
3. įvykdyta;
4. įvykdyta

3. 16 asmenų dalyvavo
individualiuose
pokalbiuose elgesio
ugdymo tema bei
popietėje „Konfliktinių
situacijų priežastys ir
sprendimo būdai“
analizavo konfliktines
situacijas
1.7.
asmenis,
turinčius asmenų, išvykusių iš globos nei vienas asmuo
gyventi neišvyko gyventi
negalią,
integruoti
j namų
bendruomenėje, skaičius - 2 savarankiškai
bendruomenę

1

2.
Teikti
paslaugas 1. asmenų, per metus
trumpalaikę
bendruomenės gyventojams gavusių
socialinę globą, skaičius 39;
2. asmenų, per metus
gavusių apsaugoto būsto
paslaugą, skaičius - 4
3. asmenų, apsigyvenusių
grupinio
gyvenimo
namuose, skaičius - 10

1. 35 asmenys gavo
trumpalaikę globą;
2. 4 asmenys
apgyvendinti
apsaugotame būste
3. nei vienas asmuo
neapgyvendintas grupinio
gyvenimo namuose

neįvykdyta, nes
savivaldybės į
kurias buvo
kreiptasi dėl
gyventojų
grąžinimo į
bendruomenę
sąlygų, nesudarė
sąlygų
gyventojų
apgyvendinimui
1. neįvykdyta,
nes dėl COVID19 išplytimo
įstaigoje buvo
sustabdytas naujų
gyventojų
priėmimas;
2. įvykdyta;
3. neįvykdyta,
nes neįsteigti

grupinio
gyvenimo namai
dėl Utenos r.
savivaldybės
nesuteikto sklypo
grupinio
gyvenimo namų
statyboms, o 2
gyvenamųjų
namų pasiūlytų
SADM pirkimui
nepritarta
3.
Užtikrinti
įstaigos
organizavimą:

tinkamą
veiklos

3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 1.
100 proc.
įstaigos
darbuotojams tobulinti savo socialinių paslaugų srities
profesinę kompetenciją
darbuotojų tobulino savo
profesinę kompetenciją ne
mažiau kaip 16 akademinių
valandų per metus;
2.
įstaigos
socialinių
paslaugų srities darbuotojų,
tobulinusių savo profesinę
kompetenciją daugiau nei 16
akademinių valandų per
metus, skaičius —15;
3.
sveikatos
priežiūros
specialistų, tobulinusių savo

1. 99 proc. įstaigos
socialinių paslaugų
srities darbuotojų
tobulino savo profesinę
kompetenciją ne mažiau
kaip 16 akademinių
valandų per metus;
2. 22 socialinių
darbuotojų padėjėjai
profesinę kompetenciją
tobulino 24 vai. per
metus;
3.21 sveikatos
priežiūros specialistas

1.neįvykdyta,
nes vyr.
socialinė
darbuotoja
išklausė 8 vai.
dėl paskelbto
karantino
neįvykusių
kursų;
2. viršyta, nes
įstaiga dalyvavo
kompetencijų
ugdymo
programoje
pagal kurią

profesinę
kompetenciją,
skaičius - 21;
4. kitų (ne socialines ar
sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių)
darbuotojų, tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius - 6;
5. darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose perėjimo nuo
institucinės globos prie
bendruomenėje
teikiamų
paslaugų, bendruomeninių
paslaugų
organizavimo
temomis, skaičius - 4

tobulino savo profesinę
kompetenciją;
4. 4 kitų (ne socialines
ar sveikatos priežiūros
paslaugas teikiantys)
darbuotojai tobulino
savo profesinę
kompetenciją;
5. nei vienas asmuo
nedalyvavo
mokymuose perėjimo
nuo institucinės globos
prie bendruomenėje
teikiamų paslaugų,
bendruomeninių
paslaugų organizavimo
temomis

darbuotojai
išklausė 8 vai.
seminarą
„Socialinių
darbuotojų
profesinių
kompetencijų
tobulinimas ir
motyvacijos
skatinimas pagal
Eneagramos
modelį“;
3. įvykdyta;
4. neįvykdyta,
nes kai kurie
kursai dėl
paskelbto
karantino buvo
atšaukti;
5. neįvykdyta,
nes kursai
neįvyko dėl
karantino
paskelbimo
valstybės mastu

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

1. darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose apie klientų
grupės valdymą, skaičius 70;
2.
darbuotojų,
kuriems
pagerintos darbo sąlygos
atnaujinus darbo drabužių
spintas, skaičius - 9;
3.
darbuotojų,
kuriems
pagerintos darbo sąlygos
suremontavus
skalbyklos
patalpas, skaičius -2;
4.
darbuotojų,
kuriems
pagerintos darbo sąlygos,
įsigijus mobilių} 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. 72 socialinių
darbuotojų padėjėjai
dalyvavo mokymuose
„Agresijos valdymas ir
streso įveika socialinio
darbo aplinkoje“ ir 12
socialinių darbuotojų
dalyvavo „Streso
valdymas globalių
krizių kontekste“
2. 9 socialinių
darbuotojų padėjėjams
atnaujintos darbo
drabužių spintos;
3. 2 skalbėjoms
pagerintos darbo
sąlygos skalbykloje
pakeitus grindų dangą;
4. 14 slaugytojų
pagerintos darbo
sąlygos įsigijus mobilų
procedūrinį stalelį;
5. 52 dalykiniai
socialinę globą
teikiančių darbuotojų
susirinkimai

1. viršyta, nes
padidėjo
poreikis;
2. įvykdyta;
3. įvykdyta;
4. įvykdyta;
5. įvykdyta

3.3.
užtikrinti
įstaigoje
gyvenančių ir kitų asmenų,
gaunančių
paslaugas
įstaigoje, asmens duomenų
pasirengti
apsaugą,

įgyvendintos
priemonės,
užtikrinančios, kad asmens
duomenys įstaigoje būtų
tvarkomi pagal Bendrojo

1. parengti Utenos
socialinės globos namų
darbuotojų ir gyventojų
duomenų tvarkymo
veiklos įrašai ir

įvykdyta

apsaugos
įgyvendinti ir įgyvendinti duomenų
2016 m. balandžio 27 d. reglamento reikalavimus
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)

IV.

direktoriaus įsakymu
paskirti darbuotojai
pagal kompetenciją
atsakingi už duomenų
tvarkymo veiklos įrašų
pildymą;
2. pagal Valstybės
duomenų apsaugos
inspekcijos
reikalavimus parengta ir
per elektroninius paštus
supažindinti darbuotojai
kaip su spec.
duomenimis dirbti
karantino metu

Planuotų veiklos vertinimo kriterijų analizė

Gyventojai.
Utenos socialinės globos namuose 2020 metų pradžioje gyveno 283 asmenys. Dėl COVID-19 ligos išplytimo valstybės mastu ir jos sukeltų padarinių
susiklosčiusios situacijos, per 2020 m. kiekvieną metų ketvirtį gyventojų skaičius įstaigoje tolygiai mažėjo: I ketvirčio pabaigoje gyveno 281 asmuo, II
ketvirčio pabaigoje gyveno 276 asmenys, III ketvirčio pabaigoje gyveno 278 asmenys ir metų pabaigoje gyveno 266 asmenys su ilgalaike socialine globa.
D ėl pandemijos paskelbimo valstybės mastu buvo įvesti ribojimai naujų gyventojų priėmimui ir dėl šios priežasties naujų asmenų priėmimas buvo
vykdomas viso 7 mėnesius per metus. Šiuos rodiklius lėmė ir dėl COVID-19 išplytimo įstaigoje didelis mirčių kiekis. Vien tik per gruodžio mėnesį mirė
14 gyventojų. Per visus 2020 metus mirė 57 globos namų gyventojai ir 3 gyventojai išvyko į kitus globos namus, dėl palankesnio susisiekimo su
artimaisiais. Tai 14 asmenų mirė daugiau nei 2019 m. (46 gyventojai).
Skirtumas tarp vyrų ir moterų skaičius sumažėjo iki 2 asmenų. Lyginant su 2019 m. buvo 5 vyrais daugiau nei moterų. Per 2020 metus atvyko 43
asmenys ilgalaikei socialinei globai gauti iš įvairių savivaldybių. Daugiausia apsigyvenusių globos namuose iš Utenos rajono savivaldybės - 79 (30%)
27

asm enų ir Vilniaus miesto savivaldybės - 42 (16% )asmenys. Stabiliai išliko atvykstančių iš Anykščių rajono savivaldybės - 34 (13 %) asmenys, Molėtų
rajono savivaldybės - 19 (7%) asmenų, Panevėžio miesto savivaldybės - 17 (6%), Švenčionių rajono savivaldybės - 14 (5%) , Zarasų rajono savivaldybės
—13 (5%) asmenų. Iš tolimesnių savivaldybių gyvena nuo 1 iki 9 asmenų. Iš viso globos namuose gyvena asmenys iš 27 savivaldybių.
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. 2020 m. globos namuose su psichikos ar proto negalia gyveno 193 asmenys. Lyginant su 2019 m. šio pobūdžio
negalią turinčių asmenų pakito vos 2 asmenimis (2019m. —191 asmuo). Keli metai iš eilės stebimas šią negalią turinčių asmenų tolygus 1-2 asmenimis
daugėjimas. 2020 m. globos namuose gyveno 36 asmenys, kuriems įstatymų numatyta tvarka nustatytas neveiksnumas, iš jų įstaiga paskirta globėjais 21
asmeniui, 15 asmenų globėjai yra tėvai ar kiti šeimos nariai. Suaugę ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems reikalinga nuolatinė slauga ir
priežiūra, yra 130 gyventojai. Lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 13 slaugomais asmenimis (2019 m. su sunkia negalia - 143 asmenys). Kasmet
didėjantis proto ir psichikos negalią turinčių asmenų skaičius viršija senyvo amžiaus bei fizinę negalią turinčių asmenų skaičių. Su proto ar psichikos
negalia yra 120 asmenimis daugiau nei senyvo amžiaus asmenų, kurių yra 73 gyventojai, iš jų 6asmenims neįgalumas nenustatytas. Bendras amžiaus
vidurkis - 64 metai; moterų - 71 metai; vyrų - 59 metai.
Išlieka stabilus pagrindinės tautybės —lietuvių kiekis - 234 (88%) asmenys.
Per 2020 metus nepasikeitė gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Daugiausia asmenų su viduriniu išsilavinimu —64 (24%) asmenys, po to
seka pradinį išsilavinimą turintys asmenys -58 (22%), vejasi nebaigtą vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius 45 (17 %). Per 2020 m. nukrito 8
asmenimis aukštąjį išsilavinimą turinčių skaičius - 13 (5%), 2019m. buvo - 21(7 %) asmuo.
Personalas.
Socialines paslaugas globos namų gyventojams teikia 129 Utenos socialinės globos namų darbuotojai: 87,5 darbuotojai socialinio darbo personalo;
20 - sveikatos priežiūros personalo; 10,5 - administracijos darbuotojų; 11 - aptarnavimo ir ūkio personalo. 2020 m. naujai patvirtinta 0,5 etato dvasinio
asistento pareigybė užtikrins sielovados paslaugų kokybę.
Atsižvelgiant į būtinybę nuolat kelti personalo kvalifikaciją, kasmet sudaromi kvalifikacijos kėlimo planai. Pagal 2020 metais sudarytą planą į
įvairius darbuotojų tobulinimo ir specializacijos kursus pasiųsta 91% visų darbuotojų. Profesines kompetencijas tobulino tiesiogiai dirbantis su gyventojais
personalas 100 % . Seminare „Streso valdymas globalių krizių kontekste“ kvalifikaciją tobulino 12 socialinių darbuotojų; seminare „Streso įveika
naudojant dėmesingo įsisąmoninimo praktikas“ kvalifikaciją tobulino 2 socialiniai darbuotojai; seminare „Seksualinė prievarta prieš proto ir/ar psichikos
negalią turinčius asmenis prevencija ir pagalba” kvalifikaciją tobulino 16 socialines paslaugas teikiantys darbuotojai; seminare „ Agresijos valdymas ir
streso įveika socialinio darbo aplinkoje“ profesines kompetencijas tobulino 72 socialinio darbuotojo padėjėjai; seminare „Pirmosios emocinės pagalbos

teikim as ir tęstinės pagalbos užtikrinimas savižudybės grėsmės atveju“ dalyvavo 2 slaugytojos; mokymuose „Pragulu profilaktika ir žaizdų priežiūra“
dalyvavo 8 slaugytojos. Nuotoliniuose mokymuose „Skiepijimo pagrindai“ dalyvavo 2 slaugytojos; nuotoliniuose mokymuose „Aktualūs paliatyvios
slaugos klausimai“ dalyvavo 6 slaugytojos. 1 ergoterapeutas, 1 kineziterapeutas, 1 dietistas, 2 socialinių paslaugų užimtumo specialistai kvalifikaciją
tobulino pagal savo profesinę sritį. 4 ne socialinę globą teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė pagal profesinę kompetenciją. Visas įstaigos personalas
supažindinti su Higienos instituto rekomendacijomis apie COVID-19 (koronavirusą).
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas įrengtos naujos darbo drabužių spintos darbuotojų persirengimo patalpose; atliktas kosmetinis remontas
skalbykloje, pakeista grindų danga; įsigytas mobilus med. procedūrinis stalelis. Įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai užtikrino nuotolinį darbą valdant
darbuotojų srautus epidemijos dėl COVID-19 viruso išplytimo metu.
Finansai.
Utenos socialinės globos namai per 2020 m. biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 planavo 527,0 tūkst. Eur., tame skaičiuje
darbo užmokesčiui - 441,0 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos pilnai. 2020 m. lėšos sumažėjo, nes 2019 m. buvo patvirtinta 50 valstybės biudžeto finansuojamos
vietos, o 2020 m. patvirtintos 46 vietos.
Valstybės biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.5 skirta 147,72 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui - 38,0 tūkst. Eur.
L ėšos pilnai nepanaudotos, nes įvykdžius tiekėjų apklausą prekės buvo gautos mažesne kaina. Panaudota yra 146,27 tūkst. Eur. Globos namų prašymu
pagal gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidų straipsnį (3.1.1.2.1.01)150000 Eur, skirti grupinio gyvenimo namų statybai ar įsigijimui, dėl nebaigtų derybų su
U tenos rajono savivaldybe dėl sklypo suteikimo, buvo grąžinti į valstybės biudžetą.
Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 faktiškai įmokėta į biudžetą 1210,0 tūkst. Eur, ir panaudota 1200,2 tūkst. Eur., tame
skaičiuje darbo užmokesčiui - 687,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes tiekėjas už 12 mėn. suteiktas paslaugas sąskaitą pateikė po paraiškų teikimo
term ino. Visos pateiktos paraiškos apmokėtos pilnumoje. Biudžetinių lėšų sąskaitose metų pradžioje ir laikotarpio pabaigoje lėšų likučio nebuvo.
Biudžetinės lėšos pilnai panaudotos, o pajamų įmokos pervesto į biudžetą.
Debitorinis įsiskolinimas 2020-12-31 sudaro 10,8 tūkst. Eur, tai savivaldybių įsiskolinimai dotacija -10,2 tūkst. Eur ir 0,6 tūkst. Eur savivaldybių
lėšos, tai skolos už 2020 m. IV ketvirtį. Kreditorinis įsiskolinimas 2020-12-31 sudaro - 46,82 tūkst. Eur, tai įsiskolinimas už maisto gaminimo paslaugą,
medikamentus, komunalines paslaugas ir kitas prekes už gruodžio mėnesį.
Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas 2021 m. sausio mėn. Kreditorinio įsiskolinimo ilgesnio negu 45 dienos nėra.
Reprezentacinių išlaidų nebuvo, jos - neplanuotos.
Kuro norma automobiliams patvirtinta direktoriaus įsakymu. Išlaidos transportui neviršija 4 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.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį.
Sveikatos priežiūros paslaugos.
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-59-(l.l).
Išduotas patikslintas leidimas-higienos pasas bendruomenės slaugos veiklai, 2019-10-28, Nr.(9-11 14.2.1)LHP-3181 ir dietisto praktikai, 2019-05
27, Nr. (9-11 14.2.1 )LHP-1553. Draudiminių įvykių už pacientams padarytą žalą sveikatai per 2020 metus globos namuose neužfiksuota.
Atlikta Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistų kontrolė dėl karantino sąlygų laikymosi Utenos socialinės
globos namuose, 2020-11-25. Pateiktas karantino sąlygų laikymosi kontrolės rezultatų aktas, Nr. (9 -12 15 4.6) PA-3625. Kontrolės išvada: vykdoma
veikla nepažeidžia LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų reikalavimų.
Suteiktos pirminio lygio gydytojų specialistų konsultacijos visiems besikreipusiems asmenims, antrinio- 105, tretinio- 23 lygio gydytojų specialistų
konsultacijos. 15 asmenų suteiktos individualios psichologo konsultacijos, 10 asmenų, kuriems taikyti psichoedukaciniai užsiėmimai.
2020 metais stacionare gydyti 92 globos namų gyventojai (iš jų 5 tretinio lygio ligoninėse, 19 - VRPL, VšĮ „Utenos apskrities ligoninė“- 68. GKK
ir M SEK neįgalumo lygio nustatymui ir pratęsimui nukreipta 20 globos namų gyventojų. Elektokardiografinis ištyrimas atliktas 21 gyventojui. Greitosios
m edicinos pagalbos specialistai būtinosios pagalbos ir transportavimo paslaugų teikimui į globos namus kviesti 150 kartus(vidutiniškai 12 kartų/ mėn ).
115 asmenų atliktos dantų gydymo ir profilaktikos procedūros.
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.
44 asmenys aprūpinti kompensacine technika, ortopediniais , proteziniais gaminiais (įtvarais, lazdomis, ramentais, klausos aparatais, neįgaliųjų
vežimėliais).
Laiku, paruoštos ir išvežtos infekuotos medicininės atliekos utilizavimui. Išvežimai buvo vykdomi 1 kartą per mėnesį.
Atlikta medicinos prietaisų metrologinė patikra, 2020 m. lapkričio -gruodžio mėnesiais.
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 124 pageidaujantys gyventojai ir 13 darbuotojų. 3
darbuotojai pasiskiepyti erkinio encefalito vakcina įstaigos lėšomis. Periodiniam profilaktiniam sveikatos patikrinimui nukreipti 134 darbuotojas. 135
asm enų dalyvavo gripo prevencijos, krūties vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, storosios žarnos vėžio, gimdos kaklelio piktybinio naviko
ankstyvosios diagnostikos programose. Per metus pageidaujantiems 294 gyventojams atliktas profilaktinis cukrinio diabeto tyrimas.
Ligų paplitimas globos namų bendruomenėje 2018 - 2017 metais:
Eil.nr.

Bendras sergančiųjų pacientų skaičius

Susirgimų pavadinimas

2018m.

2019 m.

2020 m.

Pirminė arterinė hipertenzija

56

56

57

2.

Demencija ir Alzheimerio liga

75

66

63

3.

Būklė po persirgto insulto

43

45

40

4.

Virškinimo sistemos ligos (opaligė)

16

16

20

5.

Cukrinis diabetas

22

21

29

6.

Akių ligos (glaukoma)

10

11

11

7.

Trauminė galvos smegenų liga

13

13

15

8.

Nutukimas

8

9

9

9.

Depresija

8

8

14

1

.

10.

Onkologinės ligos

8

9

9

11.

Šizofrenija

52

53

49

12.

Mažakraujystė

15

18

19

13.

Covid-19 (viso nustatytų atvejų skaičius
per metus )

61

Iš lentelės matyti, kad lyginant su 2019 m., 2018 m. didžiausias rodiklis išlieka sergančiųjų demencija bei arterine hipertenzija. Dažniausiai diagnozuota
pagrindinės mirties priežastis - širdies ir kraujagyslių ligos.

Medikamentų vartojimas globos namų bendruomenėje 2020-2018 metais:
Gyventojų skaičius

Medikamentų vartojimas

2020 metai

2019 metai

2018 metai

255

275

264

5

10

8

Vaistai išskirstomi, išdalinami, sugirdomi(pagal poreikį)

235

244

223

V aistus vartoja savarankiškai

20

31

20

Psichotropinių preparatų vartojimas

202

227

239

V aistus vartoja pastoviai
V aistų nevartoja

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, taikytų sugriežtinimų ir apribojimų, globos namuose nebuvo atliktos planuotos reabilitacijos procedūros.
Lyginant su 2019 metais, 2020 metais atlikta mažiau reabilitacijos procedūrų nei gydytojo paskirta.
Reabilitacijos procedūrų skaičius nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje:
Paslaugos
pavadinim as

Aptarnautų
pacientų
skaičius

Atliktų
procedūrų
skaičius

Nepilnai atliktos
procedūros/
pacientų skaičius

Neatliktos
procedūros/
pacientų skaičius

Fizioterapijos
procedūros

183

1487

8/2

21/2

Kineziterapijos
procedūros

191

Ergoterapijos
procedūros

122

1286

27/8

M asažo procedūros

205

1425

6/3

34/5

Per 2020 metus gyvenamosios, darbo aplinkos, pacientų priežiūros ir slaugos kokybės gerinimui įsigyta: dušo kėdė prie sienos Relax su porankiais,
nugaros atrama ir kojelėmis -2 vnt. (1 vnt.- c korpusas, 1- rezervas), lovų šoninė apsauga-4 vnt. (slaugos skyriai), užvalkalas čiužiniui apsauginis-20 vnt.
(slaugos skyriai), užvalkalas čiužiniui apsauginis su gumele 25 vnt. (slaugos skyriai), absorbuojantis paklotas-4 vnt (skyriai), inkopižamos - 10 vnt.
(slaugos skyriai), kamuolys kineziterapijai-4 vnt. (kineziterapijai), lenta paciento perkėlimui-2 vnt. (kineziterapijai), pusiausvyros pagalvėlė-2vnt.
(kineziterapijai), ramentai alkūninis-3 vnt. (skyriai), diržas pacientų prilaikymui neįgaliojo vežimėlyje-10 (slaugos skyriai), liemenė pacientų prilaikymui
neįgaliojo vežimėlyje-15 (slaugos skyriai), laikiklis nešvariems skalbiniams-1vnt (1 A skyrius), masažo akmenų/puodo komplektas-1 vnt. (masažo
kabinetas), tualeto kėdės su naktipuodžiu-3 vnt. (slaugos skyriai), indas apsiplovimui-6 vnt.(slaugos skyriai), pirštinė prilaikomoji paminkštinta-12 vnt.
(slaugos skyriai), termometras infraraudonųjų spindulių Rossmax-8+2 (skyriai), termometras elektroninis- 9 vnt.(rezervas), kulno alkūnės apsauga-3 vnt.
(slaugos skyriai), dėžutės dantų protezams-5 vnt. (skyriai, žirklės nagų priežiūrai-12 vnt.(skyriai).

Socialinės paslaugos.
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.
Program os 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. 140 asmenų, dalyvavo organizuojamuose teminiuose
pokalbiuose ir diskusijose motyvuojančiose atsisakyti žalingų įpročių, individualūs pokalbiai su rūkančiais gyventojais slaugos skyriuose (surūkomų
cigarečių mažinimas su socialinio darbuotojo pagalba), vaizdinės medžiagos demonstravimas. Gyventojai motyvuoti atsisakyti žalingų įpročių išvykomis
į gam tą, ekskursijomis, darbinio užimtumo veikla, skatinti dalyvauti anoniminių alkoholikų susitikimuose.
Savarankiško gyvenimo įgūdžiai gyventojams palaikomi ir skatinami užsiimant darbine, laisvalaikio praleidimo veiklą. 259 asmenys nuolat dalyvavo
savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbo veiklos ir (ar) užimtumo programose. Įvertinus galimybes, sveikatos būklę ir individualius poreikius apie 130
slaugos skyrių gyventojų įtraukti į savarankiškumo palaikymo ir ugdymo programas. 148 asmenys savarankiškai ar padedami darbuotojų tvarkėsi
gyvenam ąją aplinką. Gyventojai aprūpinti kambarių valymui skirtomis priemonėmis, skatinant pačius gyventojus valytis kambarius. 115 gyventojų
savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminosi maistą. Darbinio užimtumo specialistai surengė 7 kulinarinių popiečių, kuriose dalyvavo 30 gyventojų.
Skyriuose, teikiama individuali pagalba, gaminant maistą, tvarkant aplinką po gaminimo. Suorganizuotos 4 dailės ir rankdarbių parodos įstaigoje ir 1paroda
Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio skyriuje. Darbine veikla prižiūrint ir tvarkant USGN kapines ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį užsiėmė 14 gyventojų.
Įstaigos teritorijos aplinkos priežiūra užsiėmė 20 gyventojų. Suorganizuotos išvykos į gamtą: 2-rinkti gamtinę medžiagą, 8-uogauti/grybauti, prie ežero
(3A,3B,3C,4C skyrių gyventojai)-liepą/rugpjūtį. Tradiciškai vieną kartą metuose, šilčiausiu vasaros sezonu, gyventojams suorganizuojama išvyka prie
jūros. Šiemet išvyka 24 gyventojams su lydinčiais asmenimis suorganizuota į Šventąją.
Vasario mėn. 50 gyventojų dalyvavo „Valentino diskotekoje“. Taip pat vasario mėn. spėjome pasidžiaugti Lietuviška tradicine Užgavėnių švente. Ji
buvo suorganizuota kartu su Utenos neįgaliųjų draugijos kapela „Vyturiai“ . Joninių šventę pakoregavo karantino sąlygos. Tačiau kapelos „Seliavytė“
koncertą buvo galima stebėti ir klausyti iš balkonų. Spalio mėn. kol dar buvo neįvesti griežti karantino reikalavimai dėl judėjimo ir švenčių, įstaigoje spėjo
apsilankyti aktorės Emilija Latėnaite Bieliauskiene ir Gabriele Malinauskaite Rudzniene. Jos padovanojo Poezijos popietę, kurioje dalyvavo 96 gyventojai.
Gyventojų savarankiškumo, tolerancijos bei ištvermės ugdymui organizuotas Žygis pėsčiomis Aukštaitijos nacionalinio parko keliais (Ledakalnis,
palei Šventosios upės vagą,, palei Žeimenos upės vagą).

Mažinant socialinę globos namų gyventojų atskirt} nuo visuomenės bei siekiant plėsti informaciją apie socialinės globos namų veiklą 1 kartą
ketvirtyje publikuojamas globos namų puslapis „ Mūsų namai“ laikraštyje „ Utenos apskrities žinios“. Prie informacijos sklaidos prisideda ir Utenos
rajoninis laikraštis „Utenos Diena“. Plečiamas bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Utenos rajono Neįgaliųjų draugijos nariai noriai
dalyvauja kartu organizuotose tradicinėse šventėse. Siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas, buvo įsteigtas apsaugotas būstas 4. Butas buvo
suremontuotas ir pritaikytas gyventojų poreikiams.
10% gyventojų užsiima sportine veikla. Skatinimui sportuoti, pageidaujantys gyventojai buvo įtraukti į sportinę veiklą dalyvauti sportiniuose
užsiėmimuose su treniruokliais kineziterapijos salėje ir pastatytais lauko treniruokliais socialinės globos namų teritorijoje; surengti smiginio, rankų
lenkim o bei stalo žaidimų šventė -varžybas kineziterapijos salėje. 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. Šiemet įrengtas „Basų pėdų takas“ sulaukė didelio susidomėjimo.
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. Tęsiame bendradarbiavimą 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. Šiais metais patvirtinta dvasinio
asistento pareigybė sėkmingai pasitvirtino teikiant sielovados paslaugas gyventojų gyvenamuosiuose kambariuose. Kadangi dėl COVID-19 infekcijos
išplytimo vyriausybės nutarimu buvo draudžiama buriuotis, gyventojai su dvasine asistente religines apeigas galėjo atlikti individualiai. Taip pat dėl
COVID -1 9 infekcijos išplytimo buvo atšauktos kiekvieną sekmadienį ir religinių švenčių metu įstaigos koplyčioje aukojamos Šv. Mišios.
Saugiai ir tinkamai įrengtai gyventojų aplinkai užtikrinti IA skyriuje atliktas remontas, kuris pagerino gyvenimo sąlygas 42 asmenims. Jie tapo
jaukesni, artimesni namų aplinkai, naudojant lapdaros siunta gautus daiktus, perkant naujus, pagal poreikį ir gyventojų norus, pakabinta užuolaidos,
paveikslai, lentynėlės asmeniniams daiktams susidėti, skyrių koridoriuose įrengtos erdvės, trumpam poilsiui, (foteliai, staliukai.) C korpuse pastatyti
prieškambario baldai pagerino gyvenimo sąlygas 32 gyventojams. Įrengus papildomas vonios patalpas IB.IIB ir IIIB skyriuose užtikrintas privatumas 144

gyventojams. IB, IA skyrių virtuvėlėse pastatytos mikrobangų krosnelės ir IIB skyriuje pastatyta viryklė suteikia galimybę 122 gyventojams su darbuotojų
ar artim ųjų pagalba pasigaminti nesudėtingus patiekalus ar pasišildyti maistą.
2020 m. tęsiamas bendradarbiavimas su labdaros ir paramos organizacija „AIMA“ iš Prancūzijos, tačiau dėl COVI-19 infekcijos Europos parlamento
nutarim u priimti sprendimai dėl judėjimo apribojimų tarp valstybių, buvo sustabdytas paramos teikimas.
Įstaiga turi intemetinį tinklalapį www.utenossgn.lt. Direktoriaus įsakymu paskirtas už išorinius ryšius atsakingas asmuo, vykdydamas informacijos
sklaidą apie globos namų veiklą, fiksuodamas svarbesnius globos namų gyvenimo įvykius intemetinėje svetainėje, užtikrina numatytų išorinių
kom unikacijos būdų įgyvendinimą.

V. Globos namų veikla COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos metu
Utenos socialinės globos namuose pirmas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis užfiksuotas 2020-12-10 d. gyventojui gyvenančiam
apsaugotam e būste. Atvejis nustatytas profilaktiškai atlikus GPR tyrimą kaip kontaktiniam asmeniui.
COVID -19 susirgimo protrūkis įstaigoje užfiksuotas gruodžio mėnesio 19 dieną, 2B ir 1A skyriuose.
COVID-19 plytinio rodikliai:
COVID -19 susirgimų
D ata
gyventojų skaičius

COVID -19 susirgimų
darbuotojų skaičius

2020-12-18

2

1

2020-12-19

6

1

2020-12-20

11

1

2020-12-21

17

4

2020-12-22

16

7

2020-12-23

27

19

2020-12-28

52

21

2020-12-29

52

21

2020-12-30

50

19

2020-12-31

49

16

Profilaktinis GPR tyrimų atlikimas gyventojams ir darbuotojams per 2020 metus:
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G lobos namų
slaugytojų atlikta
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-*>
J
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O
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Darbuotojai

-

-

-

-

-

-
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Per 2020 m. mirė 14 gyventojų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, iš jų:
Mirties priežastis

Mirę gyventojai, skaičius

Mirę nuo COVID-19 (tiesioginė mirties
priežastis)

6

Mirę nuo pagrindinės ligos, sukėlusios
m irtį (COVID-19)

8

COVID-19 (koronaviruso) valdymui ir prevencijai užtikrinti prie įėjimo į įstaigą ant lauko durų ir skyrių stenduose iškabinta informacija dėl
privalom os kaukės dėvėjimo, rankų dezinfekcijos, kosėjimo, čiaudėjimo etikos. Gerai matomose vietose įrengti rankų dezinfektatoriai. Numatyti atskiri
išėjim ai iš COVID-19 liga užsikrėtusių skyrių, kad būtų išvengtas kontaktas su sveikais. Įrengta izoliacijos 9 vietų patalpa su atskiru išėjimu, izoliatorius
aprūpintas atskiromis sveikatos priežiūros priemonėmis ir įranga: infuzinių sistemų stovas, procedūrinis stalelis, vienkartiniai, švirkštai, perrišimo paketai,
asm ens apsaugos priemonės, dezinfekcijos skysčiai, atliekų tvarkymo konteineriai, vienkartiniai maišai su spec. žymėjimu dėl pavojingų infekuotų atliekų.
Sudaryti papildomi grafikai paviršių valymo dezinfekcinėmis priemonėmis. Veikla vykdoma vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymai parengtomis
tvarkom is: Koronaviruso (COVID-19) valdymo, profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų taikymo tvarka, patvirtinta Utenos socialinės globos namų
direktoriaus 2020-02-28 įsakymas V-26, nauja redakcija 2020-09-23 įsakymas V-106;Utenos socialinės globos namų Ekstremalios situacijos valdymo
planas patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. V-13; Kontaktą turėjusių asmenų su galimai sergančiu COVID19 ar naujai atvykusių asmenų priežiūra izoliacijos metu Utenos socialinės globos namuose, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020
04-21 įsakymu Nr. V-50; Užkrečiamų ligų, įskaitant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), prevencijos ir kontrolės gairės Utenos socialinės globos
nam uose, patvirtintos 2020-04-06, įsakymu Nr. V-44, nauja redakcija patvirtinta 2020-11-10 įsakymu Nr. V-121; Utenos socialinių globos namų
direktoriaus įsakymas Dėl Utenos socialinės globos namų priemonių darbuotojų srautams valdyti, patvirtintas 2020-09-18, įsakymu V-105; Utenos
socialinės globos namuose dirbančio personalo, kūno temperatūros prevenciniu tikslu matavimo procedūra, patvirtinta Utenos socialinės globos namų
direktoriaus 2020-04-17 įsakymu Nr.V-47, nauja redakcija patvirtinta 2020-12-04 įsakymu V -136; Utenos socialinės globos namų tikslinių ir profilaktinių
tyrim ų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarka, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-08-21 įsakymu
V -95, nauja redakcija patvirtinta 2020-11-9 įsakymu Nr. V-199; Utenos socialinės globos namų asmeninių apsaugos priemonių rezervo sudarymo ir
įstaigos darbuotojų, apsisaugant nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19), asmeninių apsaugos priemonių naudojimo minimalių kiekių nustatymo tvarka
ir normos, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-11-11 įsakymu V -122.
COVID-19 (koronaviruso) infekcijos prevencijai, valdymui ir kontrolei iš valstybės skirtų specialiųjų lėšų 188280 Eur įsisavinta 186880 Eur, už
kuriuos įsigyta vienkartinės asmens apsaugos priemonės, dezinfektantai paviršiams ir rankoms bekontakčiai termometrai ir termovizorius, kuris įrengtas
prie įėjimo į įstaigą, įrengta izoliacijos patalpa, papildoma vonios patalpa, termopadėklai gyventojų maitinimui kambariuose, deguonies koncentratoriai,
kraujospūdžio matuoklis automatinis, vežimėlis - neštuvai slaugomų gyventojų pergabenimui ir kt. Siekiant užtikrinti COVID - 19 ligos (koronaviruso
infekcijos) prevenciją ir valdymą labai išaugo vienkartinių asmens apsaugos priemonių, dezinfekcinių medžiagų poreikis. Per 2020 metus dezinfekcinėms
medžiagoms išleista-16 357 eurų, asmens apsaugos priemonėms- 86 521,88eurų.
Sudėtingiausiu įstaigai metu gruodžio mėn., kai dėl COVID-19 ligos į biuletenį vienu metu buvo išėję 19 ir daugiau darbuotojų, į pagalbą atėjo
savanoriai. Per 2020 m. įstaigoje savanoriavo 8 asmenys. Jie atliko dezinfekcinius darbus, maisto pristatymo į skyrius ir išdalinimo gyventojams,
maitinimo, asmens higienos ir kitas gyventojų priežiūros ir slaugos darbus.

Įstaiga didelės paramos sulaukė iš privačių fizinių asmenų ir juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų, kurios rėmė vienkartinėmis asmens
apsaugos priemonėmis, slaugos priemonėmis ir piniginėmis lėšomis. Visos paramos skirtos kovai su COVID -19 liga (koronaviruso infekcija) vertė 40533
E ur. Paramą teikė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, AB „Utenos krosnys“, UAB „Utenos prekyba“, VŠĮ „Laisvės TV“,
M altos ordino pagalbos tarnyba, UAB „SanoSwiss“, UAB „Limedika“, asociacija „LT Campus“.
Dėl COVID -1 9 ligos (koronavimso infekcijos) nebuvo įvykdyta dalis suplanuotų veiklų, tačiau užtikrintas paslaugu teikimas atitinkantis socialinės
globos normų reikalavimus.

VI. 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/įsivertinimas
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. Paskesnieji 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;
- Paskesnioj i 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;
M aitinimo paslaugų kokybės vertinimas;
- Gyventojų mitybos poreikių vertinimas;

U SG N korupcijos prevencijos programos vykdymas;
A sm ens duomenų apsaugos politikos vykdymas.
Atlikus kasmetinį socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms įsi vertinimą, esminių neatitikimų nenustatyta. Vertinimas atliktas pagal
atskiras normų sritis: Paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas; Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą; Įvairiapusiškų
asm ens 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 išvados: įstaigos gyventojai pasigenda
įvairesnių laisvalaikio praleidimo, darbinio užimtumo formų; kultūrinė gyventojų veikla nepakankamai organizuota; reikalinga įrengti turėklą laiptams,
vedantiem s į skalbyklą; IIIA skyriaus socialinio darbuotojo kabinete reikia pakeisti grindų dangą;
IVC skyriaus hole reikia pakeisti kilimą;
reikalinga perdažyti IVC skyriaus laiptinės sieną ir lubas; reikia įrengti dvasinio asistento kabinetą pritaikytą sielovados paslaugoms teikti; IIIA ir IIIC
korpusų gyventojams reikia atnaujinti gyvenamųjų kambarių baldus. Rekomendacijos: reikalinga praplėsti gyventojų laisvalaikio, darbinio užimtumo
form as naujomis veiklomis; kultūrinės gyventojų veiklos užimtumą derinti su Utenos neįgaliųjų draugija; atlikti aukščiau nurodytus darbus, numatyti
globos namų veiklos gerinimo priemonių plane 2021 metams, laikantis nustatytų terminų.
2020 m. buvo vertinamos Socialinių paslaugų padalinio teikiamos paslaugos gyventojams: socialinio darbo paslaugos, kultūrinės paslaugos,
švietim o, 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 - 56 %, gerai - 43%, patenkinamai - 1%, blogai - 0%, labai blogai - 0%. Patenkinamai įvertinta socialinių darbuotojų pildomų dokumentų
kokybė.
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 80 (30,07% )
gyventojų. Atsakymų rezultatų suvestinė matyti pateiktoje lentelėje.
Socialinių paslaugų kokybės gyventojų anketiniai vertinimo rezultatai:
Taip
Klausimynas
80
Ar darbuotojai suteikia pakankamai informacijos apie
(91,21%)
paslaugų teikimą?
79
Ar darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti?

Iš dalies

Ne

•
‘

1

-

Pastabos

(98,75%)
70
(97,50%)
78
(97,50%)

(1,25%)
2
(2,50%)
2
(2,50%)

A r darbuotojai atsižvelgia j Jūsų pasiūlymus (skundus)?

76
(95%)

4
(5%)

A r pasitikite socialiniais darbuotojais?

78
(97,50%)

1
(1,25%)

1
(1,25%)

Ar pasitikite socialinių darbuotojų padėjėjais?

o
J

—

Ar patinka darbinio užimtumo veikla (maisto gamyba,
aplinkos tvarkymo ir kt.)

77
(96,25%)
52
(65%)

(3,75%)
27
(33,75%)

1
(1,25%)

27 atsakyti
„Iš dalies“ slaugos
skyriuje
gyvenančių
asmenų

Ar užtenka laisvalaikio praleidimo formų ir kultūrinės
veiklos?

65
(81,25%)

12
(15%)

o
J

12
atsakė
„Iš dalies“ ir 3
atsakė „Ne“ (dėl
LR
įvesto
karantino ir veiklų
apribojimo, daug
numatytų
kultūrinės veiklos
formų sustabdyta

A r darbuotojai pagarbiai/ mandagiai bendrauja?
A r darbuotojai padeda spręsti Jūsų problemas?

1

—

(3,75%)

ir nevyko,
sąlygojo
atsakymo
pasirinkimą
Ar Jus tenkina teikiamų socialinių paslaugų kokybė?

88
(96,70%)

tai

3
(3,30%)

Iš lentelės matyti, kad 1,25 % gyventojų nepasitiki socialiniais darbuotojais, 1,25 % yra nepatenkinti darbinio užimtumo veikla ir 3,75% nusivylę
laisvalaikio praleidimo ir kultūrine veikla.
Surinkus socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimo duomenis, paaiškėjo kvalifikacijos kėlimo temų poreikis: žinios apie savo
globos namų gyventojus, jų teises, galimybes, psichologiją.
Įstaigoje vykdant finansines operacijas, laikomasi tokio nuoseklumo: išankstinė kontrolė, einamoji kontrolė, paskesnioji kontrolė. Nei viename iš
šių etapų 2020 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, įvertintos sveikatos priežiūros 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: Parengti Fiksacijos priemonių taikymo Utenos
socialinės globos namuose tvarką neviršijančią teisės aktų nustatytų reikalavimų, vadovaujantis patvirtintu 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 Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems
pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros
įstatymo 9str., Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (2 str. 25 ir 27 p.; 19 str.); Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto
aprašo patvirtinimo (2004 m. balandžio 8 d. nr. v-208); Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą
(sam 2003 m. liepos 11 d. įsakymas m. v-450); Asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašas (sam 2003 m. sausio 31 d.

įsakym as nr. v-51). Papildyti sveikatos priežiūros specialistų sąrašą įtraukiant turimas personalo kvalifikacijas, specializacijas. Organizuoti mokymus
tem a, kaip atpažinti suicidinius veiksmus. Parengti ir pasitvirtinti Medicinos dokumentų, pildomų teikiant medicinines reabilitacijos profilio paslaugas,
pildym o tvarką. Panaikinti „Medicininių pažymų F094/a ir 094/1 a išdavimo Utenos socialinės globos namų gyventojams tvarkos aprašą“, patvirtintas
U tenos socialinės globs namų direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. V-77, nes įstaigoje nėra etatinio gydytojo, kuris tokias pažymas išduotų.
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimui, vieną kartą metuose, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 52% gyventojai.
Teigiam ai sveikatos priežiūros paslaugas įvertino - 78% apklaustų asmenų, patenkinamai - 7% apklaustų asmenų, neigiamai - 0,3 %. Gyventojų
pasitenkinim o rodiklis - 90% apklaustų asmenų.
Segmentinė pacientų pasitenkinimo lygio analizė:
Išvados - Taip

Taip-95%

Iš dalies-5%

Ne-0%

Taip-89%

Iš dalies-11%

Ne-0,6%

Išvados - Taip

Slaugytojos atsiklausia Jūsų leidimo atlikti
m edicininę apžiūrą

Taip-87%

Iš dalies-13%

Ne-0%

Išvados - Taip

Slaugytoj os
suprantamai
suteikė
svarbią
informaciją susijusią su vaistų vartojimu, procedūrų
atlikim u

Taip-86%

Iš dalies-13%

Ne-0,6%

Išvados - Taip

Patenkintas/ -a teikiamomis kineziterapijos
paslaugomis (mankštos)
Patenkintas/
-a
teikiamomis
ergoterapijos

Taip-87%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Taip-86%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados — Taip (nesinaudojo
paslaugomis -10%)
Išvados - Taip (nesinaudojo
paslaugomis -11%)

Taip-86%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip (nesinaudojo
paslaugomis -11%)

Taip-86%

Iš dalies-3%

Ne-0%

Išvados - Taip (nesinaudojo
paslaugomis -11%)

Pasitenkinimas sveikatos priežiūros padalinio
paslaugų prieinamumu
Patenkintas/-a įstaigos slaugytojų darbu

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

teikiamomis

fizioterapijos

Patenkintas/-a dietisto paslaugomis

Taip-85%

Iš dalies-14%

Ne-1%

Išvados - Taip

Jautė personalo pagarbą gydymosi metu

Taip-93%

Iš dalies-7%

Ne-0%

Išvados - Taip

Taip-92%

Iš dalies-5%

Ne-0%

Išvados - Taip
kabinetuose -3%)

(nesilankė

Buvo suteikta visa reikiama medicininė pagalba

Taip-92%

Iš dalies-5%

Ne-0%

Išvados - Taip
nereikėjo 1%)

(pagalbos

Medicininė pagalba buvo suteikta laiku

Taip-92%

Iš dalies-7,4%

Ne-0%

Išvados - Taip
nereikėjo 0,6%)

(pagalbos

Taip-93%

Iš dalies-6,4%

Ne-0,6%

Išvados - Taip

Ne-0,6%

Išvados - Taip

Sveikatos priežiūros padalinio kabinetai įvertinti
k aip pakankamai jaukūs, erdvūs

Sveikatos priežiūros darbuotojai atsako į
klausim us
Patenkinti sveikatos priežiūros padalinio teikiamų
paslaugų kokybe

Taip-93%

Iš dalies-6%

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 56,1% gyventojas. 2020 m. apklausos rezultatai atskleidė, kad gyventojai
renkasi įvairų maistą, tačiau daugiausiai mėgsta mėsos patiekalus: pusryčiams -51%, pietums - 56%, vakarienei - 41% gyventojų. Antroje vietoje pagal
populiarum ą - pieniški patiekalai. Trečioje vietoje - žuvies patiekalai. Patiekalų kokybe patenkinti —64%, nepatenkinti —3,83%, neturi nuomonės - 14%
gyventojų. Išanalizavus atsakymus, galima teigti, jog gyventojai yra patenkinti patiekalų kokybe. Išanalizavus atsakymus į klausimą, ar gyventojai turi
galim ybę pasirinkti patiekalus, galima teigti, jog dauguma apklaustųjų gyventojų (69%) galimybę pasirinkti patiekalus turi, tačiau 3% gyventojų teigia
neturintys šios galimybės, 29% 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. 3 gyventojai nurodė
atsakym ą "blogai" valgyklos salėje ir tai sudaro 4 % atsakymų, o 1 gyventojas nurodė, kad skyrių valgyklėlėse aptarnavimas yra blogas, tačiau 49%
džiaugiasi labai geru aptarnavimu valgyklos salėje bei 59% gyventojų skyrių valgyklėlėse. Į surinktus apklausos duomenis bus atsižvelgiama gerinant
m aitinimo paslaugų kokybę.

Utenos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2020 metų programos ataskaitos išvados: Utenos socialinės globos namų antikorupcinės
program os vykdymas 2020 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. 2020 m. įdiegtas vidinis kanalas pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, įstaigoje paskirtas konfidencialus
subjektas. Informacija apie pranešėjų apsaugą paskelbta įstaigos intemetiniame tinklapyje.
Įgyvendintos Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymo priemonės: parengti Utenos socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų duomenų
tvarkym o veiklos įrašai ir direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai pagal kompetenciją atsakingi už duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą; pagal
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus parengta ir per elektroninius paštus supažindinti darbuotojai kaip su spec. duomenimis dirbti
karantino metu.

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

IX.

Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys

1. Aukštesnis paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standartas.
1.1. Bendruomeninių paslaugų plėtra.

1.2. Bendradarbiavimas su užimtumą organizuojančiais subjektais.
1.3. Gyvenamųjų patalpų remontas ir priežiūra.
1.4. 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 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.

Parengė:
U tenos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja
socialiniam ir medicininiam darbui
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