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Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 15 d. sprendimu  Nr. 1-58

LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS. Lauksargių globos namai - Tauragės rajono savivaldybės

biudžetinė įstaiga. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono

savivaldybės taryba. Globos namų adresas – Šlaito g. 5, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r.

sav., internetinės svetainės adresas – www.lgn.lt, telefonas – 8 446 41283, elektroninis paštas:

lauksargiugn@gmail.com.

Įstaigos vadovas - nuo 2016 m. birželio 1 d. direktorė Jovita Černeckienė. Išsilavinimas –

aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro laipsnis, viešojo administravimo magistro laipsnis,

socialinio darbuotojo kvalifikacija). Vadovaujamojo darbo patirtis daugiau kaip 10 metų, nuo

2005 m. rugpjūčio 31 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. - Tauragės Socialinių paslaugų centro struktūrinio

padalinio nakvynės namų vadovė. 2010 – 2013 m. – projekto „Nakvynės namų

rekonstrukcija“ administratorė. Nuo 2010 m. nevyriausybinės organizacijos „Maisto

bankas“ savanorė.

Lauksargių globos namai teikia ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir

suaugusiems asmenims su negalia. Globos namai turi licenciją (2014-12-15 Nr. L000000501)

socialinei globai teikti - institucinė socialinė globa (trumpalaikė, ilgalaikė) senyvo amžiaus

asmenims ir licenciją (2003-12-23 Nr. 2699) verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti

slaugos: bendruomenės, bendrosios praktikos paslaugas.
Globos namų veiklos tikslas – patenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius,

sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus,

skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę.

Globos namų veiklos rūšys: stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla,

viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, maitinimo paslaugų

teikimas, kita įstatymais nedraudžiama veikla, kuri neatsiejama nuo Globos namų veiklos tikslų.

Globos namų uždaviniai:
- teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius, sudarant

artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias  jų amžių ir sveikatą;

- tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes,

užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę

Globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene;

- rūpintis, kad gyventojai galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo



ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomeninėje veikloje;

- teismui Globos namus paskyrus gyventojo rūpintoju ar neveiksnaus gyventojo globėju,

užtikrinti visapusišką jo interesų atstovavimą, globos ar rūpybos funkcijų vykdymą.

Globos namų pagrindinės funkcijos:
- teikti socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal

sudarytus individualius socialinės globos planus;

- suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti gyventojus techninės pagalbos

priemonėmis ir reikalingu inventoriumi;

- atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauti Globos namų gyventojų interesams institucijose

bei visuomeninėse organizacijose;

- pagal nustatytus normatyvus organizuoti racionalią, specialią dietinę mitybą, atsižvelgiant į

gyventojų amžių, sveikatos, medicinos darbuotojų rekomendacijas;

- organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpinti globos

namų gyventojus medikamentais, slaugos priemonėmis;

- organizuoti specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;

- organizuoti kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą,

religinių paslaugų teikimą;

- vykdyti Globos namų gyventojų apskaitą, tvarkyti asmens bylas, socialinės ir medicininės

reabilitacijos dokumentaciją;

- nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;

- teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti Savivaldybės turtą ir juo

disponuoti;

- vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę veiklą;

- užtikrinti valstybės ar Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį,

materialinių vertybių apskaitą;

- vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktais nustatytas funkcijas.

Globos namuose teikiamos paslaugos: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir

atstovavimas; apgyvendinimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (atliekant

buitinius darbus, apsiperkant ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas

gyvenamosios aplinkos susitvarkymas ir pan.); maitinimas; laisvalaikio organizavimas; pagalba

rengiantis, maitinantis, prausiantis, ir kito pobūdžio pagalba; asmeninės higienos paslaugų

organizavimas (skalbimo, lyginimo ir pan.); sveikatos priežiūros paslaugos (slauga); kitos paslaugos,

reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Socialinės globos paslaugos kaina Lauksargių globos namuose:
- vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 519,00 Eur per mėnesį;

- vienam asmeniui su sunkia negalia – 778,00 Eur. per mėnesį.



2016 metais sudaryta 31 sutartis dėl maisto produktų, medikamentų, slaugos inventoriaus

priemonių ir kitų prekių bei paslaugų pirkimo.

2016-07-29 - 2016-08-31 atliktas įstaigos profesinės rizikos vertinimas.

2016-12-05 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės profesinio rengimo centru dėl

bendradarbiavimo plėtojant šalims naudingą socialinę partnerystę, sudarant sąlygas Centro

mokiniams socialinei ir profesinei veiklai teikiant globos namams mobilaus grožio paslaugas, vystant

ir palaikant ir kitokius naudingus įstaigų ryšius.

Visa įstaigoje vykdoma veikla viešinama internetinėje svetainėje www.lgn.lt ir „Facebook“

paskyroje.

GLOBOS NAMŲ PERSONALAS. Vienas pagrindinių ir svarbiausių reikalavimų teikiant

socialinę globą yra tinkamas įstaigos personalo skaičius, struktūra ir išsilavinimas. Socialinę globą

užtikrinančio personalo pareigybių skaičius buvo mažesnis nei reglamentuoja socialinę globą

teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai, todėl buvo kreiptasi į Tauragės rajono

savivaldybės tarybą ir 2016 m. rugpjūčio 3 d. Tauragės rajono taryba sprendimu Nr. 1-255 „Dėl

Lauksargių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ patvirtino didžiausią

leistiną pareigybių skaičių Lauksargių globos namuose – 25 (buvo 23) (1 pav.). Buvo priimti du

slaugytojo padėjėjai, taip užtikrinta atitiktis socialinės globos normose nurodytiems reikalavimams

dėl įstaigos personalo (užtikrinta galimybė nakties metu dirbti 2 darbuotojams).

1pav. Lauksargių globos namų personalo pasiskirstymas 2015 m., 2016 m.

2015 m.

2016 m.

0

2

4

6

8

10

Administracija Socialinio darbo
padalinys

Sveikatos priežiūros
padalinys

Ūkio padalinys

3

7 6,5 6,5
3

7
8,5

6,5

Personalo (etatų) pasisikirstymas 2015 m., 2016 m.

2015 m. 2016 m.



Už kokybiškų ir efektyvių socialinių paslaugų teikimą atsakingas socialinio darbo padalinys,

kurį sudaro vyr. socialinė darbuotoja, 2 socialinės darbuotojos ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjos.

Už tinkamų sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimą bei tinkamų valgiaraščių sudarymą

atsakingas sveikatos priežiūros padalinys, kurį sudaro vyresn. slaugytoja, dvi bendrosios praktikos

slaugytojos ir 6 slaugytojo padėjėjos. 7 ūkio dalies padalinio darbuotojai atsakingi už maisto produktų

užsakymą, maisto ruošimą gyventojams, už darbuotojų ir gyventojų aprūpinimą reikiamomis

priemonėmis, inventoriumi, už įstaigos įrenginių priežiūrą ir remontą, švarą ir tvarką globos

namuose, teritorijos priežiūrą, gyventojų pavežėjimą ir kt. pavestų funkcijų vykdymą, siekiant

užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą.

Su globos namų gyventojais dirbama komandinio darbo principu ir mūsų visų siekis – moderni,

kokybiškas paslaugas teikianti įstaiga, kuri senjorams būtų namais. Dirbantys darbuotojai turi

reikiamą kvalifikaciją, nemažą darbo patirtį, kelia savo kvalifikaciją (kursai, seminarai, vykdoma jų

atestacija). Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose apibrėžtos

darbuotojų pareigos, funkcijos, atsakomybė ir kvalifikacija.

Tiesiogiai su gyventojais dirba - 20 darbuotojų, netiesiogiai su gyventojais dirba – 6 darbuotojai.

8 darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai su gyventojais, turi aukštąjį išsilavinimą, aukštesnįjį išsilavinimą

turi 9 darbuotojai, 2 darbuotojai turi profesinį išsilavinimą (2 pav.).

2 pav. Tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo išsilavinimas
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Didžiąją personalo dalį sudaro 50-60 metų darbuotojai (3pav.).

3 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių.

Ataskaitiniu laikotarpiu, pirmadieniais, visi darbuotojai rinkosi į susirinkimus, kurių metu buvo

aptariama savaitgalio darbas, gyventojų sveikatos būklė, aptariamos iškilusios problemos, numatomi

problemų sprendimo būdai, numatomos gyventojų užimtumo priemonės, aptariama kita įstaigos

veikla. Kitomis darbo dienomis nustatytu laiku kartu su socialinėmis darbuotojomis, socialinių

darbuotojų padėjėjomis, bendrosios praktikos slaugytojomis ir slaugytojų padėjėjomis rinkomės į

rytinius pasitarimus, kurių metu buvo aptariama globotinių sveikatos būklė, naktinio budėjimo metu

iškilusios problemos bei numatomi trumpalaikiai dienos planai.

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAI. 2016 metais socialinės globos paslaugos suteiktos 53

asmenims: 21 vyrui ir 32 moterims (4 pav.).

4 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį.
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Per ataskaitinį laikotarpį mirė 3 asmenys, 1 gyventojas išvyko gyventi kitur. 2016 metais į globos

namus atvyko 6 nauji gyventojai. Gyventojų amžius - nuo 49 iki 96 metų, maždaug pusė visų globos

namų gyventojų yra amžiaus grupėje virš 80 metų (5 pav.).

5 pav. Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių.

77 procentai visų Globos namų gyventojų yra su negalia, kitiems 23 proc. gyventojų neįgalumas

nenustatytas, tačiau dėl garbingo amžiaus jiems nuolat reikalinga pagalba asmens higienoje, valgant

bei kasdieninėje veikloje, teikiamos medicininės paslaugos (6 pav.).

6 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 2016 m.

Vykstant  senėjimo procesui gyventojams padaugėja somatinių ligų, todėl jiems reikalinga

didesnė pagalba tenkinant tiek socialinius tiek fiziologinius poreikius. 2016 metais 4 globos namų

gyventojams nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir 8 gyventojams
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nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, todėl ženkliai išaugo gyventojų skaičius globos

namuose, turinčių specialiuosius poreikius (66 proc. visų gyventojų), kuomet dar labiau yra būtina

kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra (7 pav.).

7 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius

31 globos namų gyventojui nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 2 asmenims –

vidutinis poreikių lygis bei keturiems darbingo amžiaus asmenims nustatytas neįgalumas, kurių

darbingumo lygis siekia nuo 15 iki 35 procentų.

Gyventojų lovadienių 2016 metais vykdymas. Globos namuose vienu metu paslaugos gali

būti teikiamos 50 asmenų ir tai būtų 18290 lovadieniai per 2016 metus. Kadangi gyventojai išvyksta

pas artimuosius arba išvyksta gydymuisi į ligoninę, įvykdyta 98 procentai – 17921 lovadieniai (8

pav.).
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8 pav. Globos namų lovadienių vykdymas 2015, 2016 metais.

SOCIALINĖ GLOBA. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Globojant senyvo amžiaus

asmenis bei žmones su negalia išskiriamas svarbiausias tikslas, jog globa turi būti organizuojama taip,

kad gyventojas sugebėtų gyventi kuo savarankiškiau.

2016 metais teikiamų paslaugų apžvalga.

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Rezultatai

1. Informavimas Nuolat buvo teikiama informacija asmeniui ir jo artimiesiems
apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

2. Konsultavimas Gyventojai ir jų artimieji konsultuoti apie asmens problemines
situacijas, ieškota veiksmingų problemos sprendimų būdų.
Konsultuotasi su kitomis įstaigomis dėl gyventojų interesų.

3. Tarpininkavimas ir
atstovavimas

Darbuotojai tarpininkavo ir atstovavo gyventojus teismuose ir
kitose įstaigose. Buvo tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir
palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

4. Apgyvendinimas Kiekvienas gyventojas kambaryje aprūpintas pagrindiniais
baldais: lova, kėde, spintele. Stalu ir spinta naudojasi visi
viename kambaryje gyvenantys asmenys. Kiekvienas gyventojas
aprūpintas patalyne. Kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui
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ir užimtumui skirtomis patalpomis: užimtumo kambariu, holais,
kuriuose yra televizoriai.
Naujai atvykusių gyventojų adaptacija vyko sklandžiai.

5. Maitinimas Maistas gyventojams ruošiamas globos namuose, valgiaraštis
sudaromas bendrosios praktikos slaugytojos pagal
rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą
gaunantiems asmenims.
Gyventojai valgo globos namų valgyklėlėje, tačiau esant
poreikiui (pablogėjus sveikatos būklei ar nevaikštantiems
gyventojams), maistas pristatomas į kambarį (trintas,
paskystintas maistas, užtikrinta individuali, diskretiška
personalo pagalba maitinant gyventojus).
Valgyklėlėje valgo iki 35 asmenų.
Gyventojui sudaryta galimybė suprantama forma kasdien
susipažinti su valgiaraščiu, pateikti pageidavimus dėl maisto
produktų ar patiekalų asortimento.
Gyventojams pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir
pageidavimus sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo
poreikiams ruošimu (yra virtuvė ir visa reikiama įranga
pasiruošti maisto pačiam).
Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų
rekomendacijoms buvo keičiamas maitinimo dažnumas,
organizuojamas specialus dietinis maitinimas.

6. Buitinės paslaugos Užtikrinta saugi, sutvarkyta ir pritaikyta tenkinti individualius
gyventojų poreikius globos namų aplinka.
Užtikrintas gyventojų drabužių skalbimas, lyginimas bei
taisymas (pagal poreikį).
Užtikrintas patalynės keitimas ir skalbimas.
Užtikrintas gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas
ir priežiūra, patalpų dezinfekavimas.

7. Sveikatos priežiūra ir
slauga

Užtikrintos šeimos gydytojo vizitacijos ir konsultacijos
(gydytojas kartą per savaitę arba pagal poreikį atvykdavo į
globos namus arba gyventojai vykdavo į gydytojo kabinetą).
Bendradarbiavome su kitais sveikatos priežiūros specialistais iš
skirtingų sveikatos priežiūros institucijų sprendžiant gyventojų
sveikatos problemas: organizavome įvairių sveikatos priežiūros
specialistų konsultacijas ir vykdėme jų rekomendacijas, esant
būtinybei, gyventojai buvo hospitalizuojami į stacionarią
gydymo įstaigą ir domėtasi tolimesne sveikatos būkle bei
gydymo eiga; gyventojai buvo lydimi į sveikatos priežiūros
įstaigas; informuoti gyventojų artimieji apie gyventojo sveikatos
būklę ir skirtą gydymą.
Globos namų bendrosios praktikos slaugytojos, pagal gydytojų
nurodymus ir rekomendacijas atliko reikiamas  procedūras
suteikė pirmąją medicininę pagalbą.
Gyventojai pagal poreikį aprūpinti specialiosiomis techninėmis
pagalbos priemonėmis, protezinėmis - ortopedinėmis
priemonėmis.
Gyventojai aprūpinti medikamentais (bei vykdyta jų vartojimo
priežiūra ir kontrolė), slaugos priemonėmis ir tvarsliava.
Sudaryti bei vykdyti gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos
planai.
Organizuota ir vykdyta paliatyvioji slauga.



8. Socialinis darbas Užtikrinta tinkama naujai atvykusių gyventojų adaptacija.
Sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP) naujai
atvykusiems asmenims bei peržiūrėti ir atnaujinti gyventojų
ISGP. Individualiu socialiniu darbu siekiama spręsti iškylančias
socialines problemas, pagalba prisitaikant prie pasikeitusių
aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas, paslaugų
teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes,
tarpininkavimo, atstovavimo paslaugų teikimas, globotinio
teisių ir interesų gynimas bei bendrų veiklų vykdymas, įvairių
užimtumo priemonių taikymas, švenčių, popiečių, ekskursijų
organizavimas.
Galimybių numatymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę globos
namuose.

9. Kasdieninio gyvenimo
įgūdžių ugdymas ir
palaikymas

Siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą
atliekant įvairias reikalingas funkcijas, skatinama, kad patys
gyventojai tinkamai rūpintųsi pagal  galimybes savo asmens
higiena, drabužių švara, kambario tvarka ir švara. Teikiama
pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant
(gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti reikiamus
daiktus, gyventojai lydimi į parduotuvę arba darbuotojai nuperka
jų pageidaujamas prekes, sumoka mokesčius).

10. Darbinių įgūdžių
ugdymas

Sudarytos sąlygos ugdyti darbinius įgūdžius bei nuolat skatinami
gyventojai užsiimti darbine veikla: prižiūrėti aplinką, grėbti
lapus, žolę, rinkti obuolius, prižiūrėti savo kambarius, gaminti
dekoracijas globos namų papuošimui ir kt.

11. Laisvalaikio
organizavimas

Laisvalaikio organizavimui skirtas ypatingas dėmesys:
vyko daug koncertų, susitikimų, popiečių įvairiomis progomis,
aplankė daug svečių, NVO, jaunimo organizacijos, paminėtos
valstybinės, religinės, kalendorinės šventės; vykome į
ekskursijas, aplankėme renginius ir parodas Lauksargių kultūros
centre ir bibliotekoje. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimą
vyko mišios.
Užtikrinta gyventojams galimybė skaityti knygas, žaisti stalo
žaidimus, piešti, spalvinti, naudotis kompiuteriu ir internetu.
Mankšta tris kartus per savaitę.

12. Pagalba rengiantis,
maitinantis, prausiantis
ir kt.

Pagalba teikiama gyventojams, kurie dėl negalios patys
nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių.
Užtikrinta individuali, diskretiška personalo pagalba valgant,
prausiantis, rengiantis ir pan.

13. Kitos paslaugos Vienišų gyventojų laidojimo apeigų organizavimas, kapų
priežiūra. Per ataskaitinį laikotarpį mirė 3 asmenys, 2 iš jų buvo
suorganizuotos laidotuvės ir prižiūrimi kapai. Prižiūrime 9
kapavietes.

Socialinis darbas. Vienatvė ir vienišumas - sunki ir slegianti būsena. Buvimas kartu,

bendravimas, bendrų veiklų veikimas – vienas pagrindinių socialinių darbuotojų uždavinių.

Socialiniai darbuotojai informuoja, konsultuoja gyventojus, tarpininkauja ir atstovauja gyventojus

teismuose ir kitose įstaigose. 35 gyventojams padedama tvarkant pinigų apskaitą (nuperkant maisto

produktus ir kitas prekes, sumokant mokesčius). Daug dėmesio buvo skiriama užimtumo

organizavimui: siekiant palaikyti darbinius įgūdžius pagal galimybes buvo tvarkoma aplinka



(grėbiama nupjauta žolė, lapai, renkami nukritę obuoliai, skinami obuoliai žiemai ir sulčių

išspaudimui, nukasamas sniegas); ruošiantis metinėms šventėms buvo gaminamos dekoracijos,

kuriomis puošėme namus, gaminome gedulingas puokštes, kurias vežėme ant mūsų prižiūrimų kapų,

gaminome atvirukus; užimtumo kambaryje gyventojams sudarytos galimybės piešti, spalvinti, siūti,

žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas bei naudotis kompiuteriu ir internetu. Nuo 2016 metų rugsėjo

mėnesio tris kartus per savaitę gyventojai buvo kviečiami į mankštas, kurių metu mankštinosi pagal

kineziterapeutės rekomenduotus pratimus senyvo amžiaus asmenis ir asmenims su negalia bei metų

pabaigoje įsigyti trys treniruokliai, kuriais gyventojai galės naudotis jiems norimu laiku. 2016 metais

sulaukėme daug svečių iš Tauragės mokyklų, Tauragės Kultūros centro ir centro skyrių,

nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų su įvairiomis programomis: koncertais,

vaidinimais, eilėraščių skaitymu. Paminėjome valstybines, kalendorines šventes, surengėme įvairių

popiečių, skirtų svarbioms datoms paminėti. Vykome su gyventojais į ekskursijas, aplankėme

Palendrių vienuolyną, Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo baziliką, bažnyčią,

apžiūrėjome Rambyno kalną, Bitėnų kapinaites, aplankėme Martyno Jankaus muziejų.

2016 m. gruodžio 15 d. buvo surengta Atvirų durų dieną globos namuose, pakviesti Tauragės

rajono savivaldybės tarybos nariai, kitų įstaigų atstovai, buvo pristatyta įstaigos veikla.

Sveikatos priežiūra ir slauga. Teikiant socialinę globą, organizuojamos sveikatos priežiūros

paslaugos, užtikrinančios asmens fizinę ir psichinę sveikatą, rūpinamasi, kad visi globos namų

gyventojai gautų jiems reikalingas gydymo, slaugos paslaugas, būtų aprūpinti techninės pagalbos

priemonėmis. 2016 metais  globos namų gyventojai gydėsi: Klaipėdos ligoninėje – 6 gyventojai,

Tauragės apskrities ligoninėje – 9 gyventojai, Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

– 1 gyventojas. Gyventojams organizuotos 578 gydytojų (specialistų) konsultacijos: I lygio (pas

šeimos gydytoją) – 428, pas II lygio specialistus Tauragėje – 107, pas II lygio specialistus Klaipėdoje

– 13. 17 globos namų gyventojų gydėsi pas stomatologus, 13 kartų į globos namus kviesta greitoji

medicinos pagalba.

Išlaidos medikamentams ir slaugos priemonėms 2016 metais sudarė 17 257 Eur. ir lyginant su

2015 metais suma ženkliai didesnė, nes 2015 m. vyko globos namų pastato renovacija ir dalis žmonių

buvo apgyvendinti kitose įstaigose, tai ir turėjo įtakos išlaidoms skirtoms medikamentams ir slaugos

priemonėms (9 pav.) Vieno globos namų gyventojo vienos dienos medikamentų išlaidoms buvo skirta

0,58 Eur.



9 pav. Išlaidos slaugos priemonėms ir medikamentams 2015, 2016 metais

FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš

valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialiosioms tikslinėms dotacijoms socialinei globai asmenims

su sunkia negalia teikti, savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų įmokų už gyvenimą globos namuose

(specialiųjų programų lėšų) ir kitų pajamų. Lauksargių globos namų biudžetas 2016 metais buvo

379876,29 Eur, iš jų: valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenų su sunkia negalia

globai užtikrinti – 75070,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 152070,30 Eur, specialiųjų programų

lėšos – 150300,00 Eur ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos darbo užmokesčiui padidinus minimalią

algą – 2436,00 Eur. (10 pav.).

10 pav. Globos namų biudžetas 2015, 2016 metais.
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2016 m. globos namų biudžetas ženkliai didesnis lyginant su 2015 m., nes kaip buvo minėta,

2015 m. vyko globos namų pastato renovacijos darbai, ko pasekoje socialinės globos paslaugos buvo

teikiamos mažesniam skaičiui žmonių, paslaugos teikiamos kitose įstaigose (slaugos ligoninėse,

globos namuose „Šaltinėlis“, Nakvynės namuose), buvo mažiau žmonių su specialiaisiais poreikiais,

surinkta mažiau spec.programų lėšų, kurių 2015 m. buvo – 87022,54 Eur., o 2016 m. surinkta -

150300,00 Eur. Renovacijos metu dirbo mažiau darbuotojų bei komunalinėms paslaugoms sunaudota

mažiau lėšų nei 2016 metais. Gautų iš savivaldybės biudžeto, spec. programos lėšų ir valstybės

deleguotų lėšų panaudojimas 2015 – 2016 metais pateiktas 11 pav.

11 pav. Globos namų biudžeto lėšų panaudojimas 2015, 2016 m.
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2016 m. daugiau skirta lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 50115,29 Eur. Įsigijome

mobilią vonią, 10 funkcinių lovų, čiūžinių nuo pragulų, deguonies aparatą bei automobilį 9 vietų

pritaikytą neįgaliesiems vežti, taip užtikrinome geresnę gyventojų priežiūrą, kokybiškesnių ir

efektyvesnių paslaugų teikimą. Taip pat įsigijome maitinimo programą (910 Eur), kurios dėka

tinkamai vedama maitinimo apskaita.

2016 metais ženkliai padaugėjo asmenų su sunkia negalia, tokiu būdu padidėja socialinės

globos finansavimas iš: spec. programų lėšų (80 proc. nuo gyventojų pensijų), gaunamų šalpos

pensijų iš valstybės biudžeto ir specialiųjų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto lėšų asmenims su

sunkia negalia. Atsižvelgiant į tai, kreipėmės į Tauragės savivaldybės tarybą prašydami padidinti

socialinės globos paslaugos kainą Lauksargių globos namuose. Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-298 „Dėl socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo

Lauksargių globos namuose“ patvirtintos Lauksargių globos namų ilgalaikės (trumpalaikės)

socialinės globos paslaugų kainos: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su

negalia – 519,00 Eur (buvo 450,36 Eur) per mėnesį, vienam asmeniui su sunkia negalia – 778,00 Eur

(buvo - 659,75 Eur) per mėnesį. Socialinės globos paslaugos kainos padidinimas užtikrino galimybę

kokybiškiau ir efektyviau  teikti socialinės globos paslaugas gyventojams.

2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI. 2017 m. Lauksargių globos namai taip pat sieks

racionaliai naudojant turimus finansinius išteklius, teikti kokybiškas ilgalaikės socialinės globos

paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, kad būtų užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė

gyvenimo kokybė, užtikrintas saugus, sveikas, prasmingas gyvenimas. Bus siekiama:

 įgyvendinti socialinės globos kokybės reikalavimus reglamentuotus LR SADM

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo

patvirtinimo“ Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės

(trumpalaikės) socialinės globos normas, taikomas socialinės globos namams ir

grupinio gyvenimo namams;

 į Globos namų veiklą įtraukti visus darbuotojus ir gyventojus;

 užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

 taikyti efektyvius ir naujausius socialinio darbo metodus siekiant gerinti teikiamų

paslaugų kokybę;

 užtikrinti kvalifikuotų ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, higieninių

reikalavimų laikymąsi;

 atlikti sveikatos priežiūros paslaugų, slaugos paslaugų teikimo įstaigoje auditą;

 užtikrinti tinkamų valgiaraščių sudarymą pagal rekomendacijas maisto produktų paros

normas socialinę globą gaunantiems asmenims;

 užtikrinti kokybiško maisto ruošimą globos namų gyventojams;



 modernizuoti įstaigos materialinę bazę, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir užtikrinant

kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams;

 numatyti galimybes dėl teritorijos aplink pastatą sutvarkymo (projekto parengimas);

 dalintis gerąją patirtimi su kitomis globos įstaigomis.

Lauksargių globos namų direktorė Jovita Černeckienė


