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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 311 ir 312 punktais, Anykščių rajono
savivaldybės taryba:
N u s p r e n d ž i a pritarti Anykščių socialinės globos namų direktoriaus 2016 metų
ataskaitai (pridedama).
Kęstutis Tubis

Meras
______________

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Anykščių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) – Savivaldybės biudžetinė
įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, taip pat
psichikos negalią turintiems asmenims, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Anykščių rajono
savivaldybės teritorijoje. Globos namai turi du filialus: Svėdasų senelių globos namus (adresu
Alaušo g. 4, Svėdasai, Svėdasų sen., Anykščių r.), kuriuose teikiama stacionari ilgalaikė
(trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, ir Burbiškio grupinio gyvenimo namus
(adresu Anykštos g. 2A, Burbiškio k., Anykščių sen., Anykščių r.), kuriuose teikiamos socialinės
globos paslaugos psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas
ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.
I SKYRIUS
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
1.1. Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra
Globos namuose iš viso dirba 41 darbuotojas (39,75 pareigybės), iš jų: direktorius – 1
pareigybė, vyriausiasis buhalteris – 1 pareigybė, buhalteris – 0,5 pareigybės, raštvedybos ir
personalo reikalų specialistas – 0,5 pareigybės ir vairuotojas – 1 pareigybė.
Svėdasų senelių globos namuose iš viso dirba 22 darbuotojai (21,25 pareigybės), iš jų – 2
darbuotojai (2 pareigybės) tik šildymo sezono metu. Valdymo, ūkio ir aptarnaujančio personalo
skyriuje dirba 6 darbuotojai (5,25 pareigybės), Socialinio darbo ir sveikatos priežiūros skyriuje
tiesiogiai su gyventojais dirba 14 darbuotojų (14 pareigybių).
Burbiškio grupinio gyvenimo namuose dirba 15 darbuotojų (14,5 pareigybių), iš jų – 3
darbuotojai (3 pareigybės) tik šildymo sezono metu. Valdymo, ūkio ir aptarnaujančio personalo
skyriuje dirba 3 darbuotojai (2,5 pareigybės), Socialinio darbo ir sveikatos priežiūros skyriuje
tiesiogiai su gyventojais dirba 9 darbuotojai (9 pareigybės).
Įstaigoje tiesiogiai su gyventojais iš viso dirba 26 darbuotojai, tai sudaro 70,27 proc. nuo
bendro darbuotojų skaičiaus.

1 lentelė. Anykščių socialinės globos namų valdymo struktūros schema

1.2. Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, kaita per einamuosius
metus, patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-254 „Dėl
didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Anykščių socialinės globos namuose patvirtinimo“
patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Globos namuose – 39,75 pareigybės.
2016 m. pradžioje Globos namuose buvo 38,25 pareigybės ir dirbo 40 darbuotojų. Iš jų: 1
pareigybė – 1 darbuotojas išlaikomas ir įstaigos pajamų (socialinio darbuotojo padėjėjas) ir 1
pareigybė – 1 darbuotojas (slaugytojo padėjėjas) iš valstybės biudžeto lėšų (valstybės biudžeto
tikslinė dotacija asmenims su nuolatinės slaugos poreikiu).
2016 m. pabaigoje Globos namuose dirbo 41 darbuotojas (39,75 pareigybės). Iš jų: 1
darbuotojas (1 pareigybė) išlaikoma iš įstaigos pajamų (socialinio darbuotojo padėjėjas) ir
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darbuotojai (1,5 pareigybės: socialinis darbuotojas – 0,5, slaugytojo padėjėjas – 1) išlaikomi iš
valstybės biudžeto lėšų (valstybės biudžeto lėšų tikslinė dotacija asmenims su nuolatinės slaugos
poreikiu).
2 lentelė. Anykščių socialinės globos namų pareigybių sąrašas 2016 m. gruodžio 31 d.
Eil.
Nr.
1.

Pareigybės pavadinimas

Direktorius

Pareigybių
skaičius
2016-01-01
1,0

Pareigybių
skaičius
2016-12-31
1,0

2.

Filialo vadovas

2,0

2,0

3.

Vyriausias buhalteris

1,0

1,0

4.

Buhalteris

0,5

0,5

5.

Vyriausias socialinis darbuotojas

1,0

1,0

6.

Socialinis darbuotojas

2,0

3,0

7.

Užimtumo specialistas

2,0

2,0

8.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

13,0

13,0

9.

Vyriausias slaugytojas

0,5

1,0

10.

Bendrosios praktikos slaugytojas

2,5

2,0

11.

Slaugytojo padėjėjas

1,0

1,0

12.

Sandėlininkas-kasininkas

0,75

0,75

13.

Buities sektoriaus vadovas

1,0

1,0

14.

Vairuotojas

0,5

1,0

15.

Valytojas

1,0

1,0

16.

Kūrikas

8,0

8,0

17.

Raštvedybos ir personalo reikalų
specialistas

0,5

0,5

38,25

39,75

Iš viso:

Per 2016 metus buvo priimti 22 darbuotojai, iš jų: – 10 pagal viešųjų darbų programą, 5
kūrikai sezoniniam darbui pagal terminuotą darbo sutartį, 1 buhalteris, 1 bendrosios praktikos
slaugytojas, 2 socialiniai darbuotojai ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjai.
Per 2016 metus buvo atleistas 21 darbuotojas, iš jų: – 10 darbuotojų dirbusių pagal viešųjų
darbų programą, 5 kūrikai dirbę pagal terminuotą darbo sutartį, 1 buhalteris, 1 vyriausias
slaugytojas, 1 socialinis darbuotojas ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjai.
1.3. Personalo skatinimo priemonės
2016 m. įstaigoje buvo taikomos šios skatinimo priemonės:
-

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.

A1-22 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
darbuotojams, dirbantiems tiesioginį darbą su neįgaliaisiais (Socialiniai darbuotojai, socialinių
darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, užimtumo specialistai) buvo mokamas 50 %
BMA priedas už tiesioginį darbą su neįgaliaisiais, kurį gavo 20 darbuotojų;
-

vadovaujantis 1993 m. liepos 8 d. L. R. Vyriausybės nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių

įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4 ir 5.4.1 punktais
„Mokėti vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, už labai gerą darbuotojo
darbą kalendoriniais metais“ bei 2015 m. lapkričio 2 d. Anykščių socialinės globos namų direktorės

Įsakymu Nr. P1-80 patvirtintų Anykščių socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklių 7.11
punktu – „Už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais globos namų direktoriaus įsakymu
gali būti mokama vienkartinė piniginė išmoka, kurios dydį nustato globos namų direktorius“. 27
darbuotojams buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos.
Materialinės išmokos darbuotojams yra tik vienas iš būdų padedančių skatinti jų darbinę
motyvaciją. Ne ką mažiau svarbios yra ir moralinės priemonės. Todėl ieškodama efektyviausių
skatinimo priemonių bei palankiausio sprendimo būdo personalo motyvavimui – kalbuosi su
darbuotojais, stengiuosi palaikyti dalykišką ir jaukią darbo aplinkos atmosferą. Vienas iš svarbių
darbuotojų motyvacijos veiksnių, mano nuomone, yra tinkamas elgesys su darbuotojais ir pagarba
jiems. Darbuotojai vertina geranoriškumą ir draugiškumą, mandagų pasisveikinimą, priėmimą ir
išklausymą. Mano, kaip vadovo, elgesys turi įtakos darbuotojų veiklos rezultatams. Kaip moralinės
darbuotojų skatinimo priemonės yra naudojamos:
- tobulinimosi galimybės seminaruose, mokymuose;
- dalyvavimas bendrose veiklose: švietėjiška veikla, komandos formavimo užsiėmimai,
sporto užsiėmimai, sveikatingumo užsiėmimai, dalyvavimas renginiuose, išvykos, bendri renginiai
su vietos bendruomene;
- darbo rezultatų įvertinimas, padėkos: 2 Globos namų darbuotojai Padėkos vakaro metu buvo
apdovanoti Anykščių rajono savivaldybės mero padėkos raštais;
Taip pat didelį dėmesį skiriu tinkamam darbo krūvio paskirstymui, nes manau, kad siekiant,
jog darbas būtų vykdomas efektyviai, būtina užtikrinti ir tinkamą darbo krūvio paskirstymą.
1.4. Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius,
kvalifikacijos trukmės vidurkis valandomis.
2016 m. pati kėliau savo kvalifikaciją profesiniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose:
žmogiškųjų išteklių valdymo, personalo veiklos administravimo, įstaigos dokumentų valdymo bei
socialinės globos organizavimo srityse. Taip pat dalyvavau tarptautiniuose mokymuose „Globa
šeimoje, bendruomenėje ir institucijoje“. Siekdama įgyti mokslinį socialinio darbo laipsnį
studijuoju magistrantūros studijose.
Taip pat rūpinuosi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudarau jiems sąlygas kelti
kvalifikaciją. Per 2016 m. visi darbuotojai tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją profesiniuose
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, seminaruose, diskusijose, darbų saugos mokymuose.
Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistai ir bendrosios
praktikos slaugytojai kėlė socialinės globos paslaugų teikimo, slaugos bei priežiūros teikimo,
bendravimo, komandinio darbo sričių kvalifikaciją.
Per 2016 metus kvalifikaciją kėlė 39 Globos namų darbuotojai, iš jų: direktorė, vyriausioji
buhalterė, buhalterė, 21 Svėdasų senelių globos namų filialo darbuotojas ir 15 Burbiškio grupinio

gyvenimo namų filialo darbuotojų. Kvalifikacijos mokymų trukmės vidurkis – 20,7 val. vienam
darbuotojui. 2016 metais 1 socialinio darbuotojo padėjėja mokėsi Kupiškio technologijų ir verslo
mokykloje, siekdama įgyti socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją ir kvalifikaciją. Atlikus
darbuotojų apklausą, daugumos apklaustų darbuotojų nuomone, įstaigoje personalui sudaryta
profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją.
1.5. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur ir įstaigos
darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur.
Darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo naudojamos tikslingai ir pagal paskirtį. Įstaigos
vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis per 2016 metus – 9 266,47 Eur, (mėnesio –
772,21 Eur). Įstaigos darbuotojų metinis darbo užmokesčio vidurkis per 2016 metus – 5 344,60 Eur,
(mėnesio – 445,38 Eur), tai sudaro: Socialinio darbo skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio
vidurkis per 2016 metus – 5628,00 Eur ( mėnesio – 469,00 Eur), Sveikatos priežiūros skyriaus
darbuotojų – 5880,00 Eur (mėnesio – 490,00 Eur), Valdymo ir ūkio skyriaus darbuotojų – 5232,00
Eur (mėnesio 436,00 Eur).
II SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
2.1. Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais arba
išnuomoto turto plotas kv. m./ tokio tipo sutarčių skaičius
Svėdasų senelių globos namai užima 0,78 ha žemės plotą. Jie įsikūrę dviejų aukštų pastate,
kurio plotas yra 622,79 m2. Gyventojų apgyvendinimui skirta 14 kambarių: 2 – vienviečiai, 2 –
dviviečiai, 6 – triviečiai, 4 – keturviečiai. Bendras gyvenamųjų kambarių plotas – 253,10 m2,
vidutiniškai vienam gyventojui tenka 6,33 m2 gyvenamojo ploto (norma ne mažiau kaip 5 m2).
Pastatų, statinių ir patalpų nuomos sutartis, sudaryta 1998 m. kovo 26 d. su Svėdasų Šv.
Arkangelo Mykolo parapija.
Burbiškio grupinio gyvenimo namai užima 0,5911 ha žemės plotą. Jie įsikūrę vieno aukšto
renovuotame pastate, kurio bendras plotas yra 573,15 m2. Gyventojų apgyvendinimui yra skirta 13
kambarių: 6 – vienviečiai, 7 – dviviečiai kambariai. Iš viso gyvena 20 asmenų. Bendras
gyvenamųjų kambarių plotas – 142,68 m2, vidutiniškai vienam gyventojui tenka 7,13 m2
gyvenamojo ploto (norma ne mažiau kaip 5 m2). Turtas patikėjimo teise perduotas naudoti, valdyti,
ir disponuoti 2014 m. spalio 31 d. Turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 9-SA-57, vadovaujantis
2014 m. spalio 30 d. Anykščių rajono tarybos sprendimu Nr. 1-TS -366 „Dėl turto perdavimo
Svėdasų globos namams“.

2.2. Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos
pagrindais arba išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per
metus Eur.
Per 2016 metus UAB „Aukštaitijos sauga“ už priešgaisrinės signalizacijos techninį
aptarnavimą sumokėta 34,75 Eur, UAB „Šerifai“ už gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos
priežiūrą pagal sutartį sumokėta 15,00 Eur, žaibosaugos sistemos tikrinimas kainavo 127,05 Eur.
2.3. Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto turto, įskaitant ir nekilnojamo turto įgyto
patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, vertė Eur
Per 2016 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 20944,59: už 18 850,00 Eur įsigytas
automobilis Burbiškio grupinio gyvenimo namams (15 000,00 Eur lėšos iš savivaldybės biudžeto,
3850,00 Eur iš įstaigos pajamų). Iš Danske banko projekto – paramos akcijos „Parama Anykščių
socialinės globos namams" gautų lėšų: už 764,80 Eur įsigytas kompiuteris Burbiškio grupinio
gyvenimo namų filialo gyventojams, už 1329,79 Eur įsigyta indaplovė su vandens išleidimo
siurbliu Svėdasų senelių globos namų filialo gyventojams.
2.4. Per praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos padalinių ir/ar
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų, reikalavimų įvykdymas
(jei tokių buvo gauta), nurodant teiktus reikalavimus ir jų įvykdymą.
Kontrolės ir audito tarnybai buvo pateiktas atsakytas klausimynas „Susipažinimas su įstaigos
veikla, vidaus kontrolės aplinka ir apskaita“, finansų ir apskaitos skyriui pateikta finansų kontrolės
būklės ataskaita.
III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
3.1. Įstaigoje naudojamos dokumentų valdymo sistemos
Optimizuojant finansų valdymo ir apskaitos procesus, siekiant taupyti darbo laiko sąnaudas ir
išvengti skaičiavimo klaidų buhalteriniuose dokumentuose, Globos namų buhalterijoje naudojama
buhalterinės apskaitos programos: „Finas“ (biudžeto apskaitos programa su tiekėjo pateiktu
standartiniu apskaitos planu), „Finalga“ (darbo užmokesčio apskaitos programa) ir „Finnet“
(internetinė iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema). Programos suteikia galimybę
efektyviau atlikti kasdienes buhalterinės apskaitos valdymo užduotis. Kitų dokumentų valdymo
sistemų su programine įranga, kuri leistų centralizuotai kaupti ir saugoti visus įstaigoje sukuriamus
bei gaunamus dokumentus, Globos namai neturi.
Globos namuose dokumentai rengiami vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4

d. įsakymu Nr. V-118. Globos namuose organizuojant dokumentų valdymą, stengiamasi tvarkyti ir
valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų,
dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti Globos namų veiklos įrodymai ir su
įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės, dokumentai būtų parengti laiku ir
kokybiškai.
3.2. Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus vnt. (siunčiamų, gautų ir kitų
sudarytų dokumentų skaičius)
2016 m. gautų dokumentų (BG) skaičius – 73, siunčiamų dokumentų (BS) skaičius – 212,
vidaus dokumentai (BL) – 26. Įstaigos veiklai ir darbuotojų darbui organizuoti per 2016 metus
išleisti 122 įsakymai veiklos klausimais, 85 įsakymai personalo klausimais ir 38 įsakymai atostogų
ir komandiruočių klausimais.
Organizuojant Globos namų veiklą rengiami įsakymai ir tvirtinami paslaugų teikimo, ūkinės,
finansinės veiklos, vidaus kontrolės, personalo valdymo, įstaigos veiklos organizavimo tvarkos
aprašai, filialų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai ir kiti dokumentai.
Per 2016 m. buvo peržiūrėta ir pagal galiojančius teisės aktus parengta ir patvirtinta:
„Pagalbinio darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 77“; „Anykščių socialinės globos namų
viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas“, „Anykščių socialinės globos namų tarybos
nuostatai“, „Anykščių socialinės globos namų gyventojų pinigų, turto ir kitų materialinių vertybių
laikymo, saugojimo ir apskaitos tvarka“, „Fizinio suvaržymo (fiksavimo) tvarka“, „Anykščių
socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialo ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų
filialų medikamentų išrašymo, gavimo, laikymo, išdavimo ir nurašymo tvarka“, „Anykščių
socialinės globos namų darbuotojų veiklos vertinimo tvarka“; „Anykščių socialinės globos namų
gaisrinės saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų bei gaisrinės saugos mokymo tvarka“,
„Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialo ir Burbiškio grupinio
gyvenimo namų filialų socialinių darbuotojų padėjėjų budėjimo pamainos perdavimo žurnalo
pildymo tvarka“, „Anykščių socialinės globos namų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo
(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka“, „Anykščių socialinės globos
namų Svėdasų senelių globos namų filialo ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialų neigiamo
pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalo pildymo tvarka“, „Pirmosios
pagalbos suteikimo, įvykus nelaimingam atsitikimui instrukcija Nr. 78“, „Anykščių socialinės
globos namų informacijos apie gyventojus teikimo tvarka“, „Anykščių socialinės globos namų
asmens socialinės globos poreikio vertinimas“, „Savanoriškos veiklos vykdymo ir savanorių
priėmimo į Anykščių socialinės globos namus tvarkos aprašas“, „Anykščių socialinės globos namų
su asmeniu dirbančių darbuotojų supervizijos vykdymo tvarka“, „Anykščių socialinės globos namų

2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa“, „Anykščių socialinės globos namų
individualus socialinės globos planas“.
Visi dokumentai peržiūrimi ir tvirtinami keičiantis teisės aktams ar atsiradus poreikiui Globos
namuose.
3.3. Įstaigos sudarytų elektroninių dokumentų (pasirašytų saugiu elektroniniu parašu)
įskaitant siunčiamus ir gaunamus, procentas per biudžetinius metus

nuo visų įstaigos

dokumentų metinės apyvartos
2016 m. elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, 116. Įstaigoje per
biudžetinius metus buvo sudaryti 556 dokumentai. Nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos
20 % sudaro sudaryti elektroniniai dokumentai.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
4.1. Įstaigos per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų
skaičius ir vertė Eur/ pokytis su praeitais biudžetiniais metais
2016 metais buvo vykdyti 486 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, kurių vertė 113
059,30 Eur. Per 2015 m. organizuojant viešuosius pirkimus, buvo įvykdyti 293 pirkimai, kurių vertė
– 65 332,18 Eur. Pokytis, lyginant su 2015 m., yra +193 pirkimai +47 727,12 Eur. (73 proc. ).
4.2. Įstaigos per biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) vykdytų
viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur/ pokytis su praeitais biudžetiniais
metais
2016 metais informacinėmis priemonėmis (CVP IS) vykdyti 4 pirkimai, kurių vertė – 138
755,65 Eur. Pirkimų skaičius 2015 m. – 3, jų vertė – 39 257,71 Eur. Pokytis, lyginant su 2015 m.,
yra +1 pirkimai +99497,94 Eur. (253 proc.).
4.3. Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius ir vertė
Eur/ pokytis su praeitais biudžetiniais metais
2016 metais sudarytų 18 viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė 340 008,07 Eur. Sudarytos 2
vaistų (17 951,65 Eur) ir 2 maitinimo paslaugų (299 864,00 Eur) pirkimo sutartys. 2015 m. sudaryta
15 sutarčių, jų vertė 61 017,10 Eur. Pokytis, lyginant su 2015 m., yra +3 sutartys +278 990,97 Eur.
(457 proc.).
V SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
5.1. Įstaigoje naudojamų informacinių sistemų skaičius

Globos namuose naudojama Interneto svetainės turinio valdymo sistema – tai Globos namų
skaitmeninis veidas. Svetainėje talpinama visa informacija apie Globos namus, filialų veiklą ir
veiklos rezultatus.
Globos namų dokumentų valdymo, personalo valdymo sistemos ir kitos vidaus
administravimo sistemos neturi automatizuoto informacijos valdymo, jos valdomos rankiniu būdu.
Dažniausiai naudojamos neautomatinės informacinės sistemos, kuriose nėra naudojama šiuolaikinės
techninės elektroninės priemonės ir darbus atlieka žmogus. Tačiau siekiant greičiau, patogiau ir
efektyviau valdyti duomenis ir informaciją, kurie reikalingi įstaigos darbo gerinimui, pastaruoju
metu skiriamas didelis dėmesys informacinių sistemų integravimui.
5.2. Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje
Globos namuose yra 16 kompiuterinių darbo vietų, iš jų: direktoriaus (1), vyriausiojo
buhalterio (1), buhalterio (1), raštvedybos ir personalo reikalų specialisto (1). Svėdasų senelių
globos namuose: filialo vadovo (1), vyriausiojo socialinio darbuotojo (1), socialinių darbuotojų (2),
vyriausiojo slaugytojo (1), užimtumo specialisto (1) ir sandėlininko – kasininko (1). Burbiškio
grupinio gyvenimo namuose: filialo vadovo (1), buities sektoriaus vadovo (1), socialinio darbuotojo
(1), užimtumo specialisto (1) ir bendrosios praktikos slaugytojo (1). Gyventojų poreikiams skirtos 3
kompiuterinės darbo vietos.
5.3. Įstaigoje naudojamo internetinio ryšio sparta Mb/s, interneto ryšio išlaidos per
metus Eur
Globos namams interneto prieigos paslaugas teikia TEO LT, AB. Tarptautinė ir vietinio
interneto sparta 60 Mb/s. Už ryšių paslaugas TEO LT, AB sumokėta – 1 305,74 Eur. Iš jų interneto
ryšio paslaugos kaina – 971,87 Eur.
5.4. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų
įsigijimo išlaidos
Per 2016 metus įstaiga įsigijo du kompiuterius už 582,97 Eur.
5.5. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų
tvarkymo ir priežiūros išlaidos
2016 m. kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros patirtos išlaidos: už
programų priežiūrą – 295,00 Eur, virtualaus serverio nuoma – 87,62 Eur.
VI SKYRIUS
PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS
6.1.Įstaigos per biudžetinius metus parengti nauji unikalūs projektai ir/ar programos,
įdiegtos naujos paslaugos
2016 m. Globos namai vykdė 3 projektus:

1. „Sveikos gyvensenos formavimas Globos namuose“ (Sveikatos apsaugos programos
priemonės Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas).
Projekto metu pasiekti rezultatai: suorganizuotos pamokos globos namų gyventojams, siekiant
formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, mankštos užsiėmimai švediškos gimnastikos sienelės
pagalba, ėjimai su šiaurietiškomis lazdomis, kasdieniniai mankštų užsiėmimai naudojant elastines
juostas, 3 kvapų terapijos, pravesti rankų mankštinimo užsiėmimai plaštakos ir dilbio treniruoklių
pagalba. Projekto lėšomis įsigyta švediška gimnastikos sienelė, šiaurietiško ėjimo lazdos, elastinės
juostos, plaštakos ir dilbio treniruokliai. Projektas turi išliekamąją vertę, nes žmogaus sveikata yra
svarbiausia vertybė, todėl ja rūpintis ir sveikai gyventi reikia nuolat. Pasibaigus projektui jo veiklos
tęsiamos, įstaigos darbuotojai projekto metu įgytas žinias bei įgūdžius naudoja vesdami mankštas
Globos namų gyventojams, didindami jų fizinį aktyvumą, skatindami sveikatinimo veiklas.
2. Efektyvaus savivaldybės valdymo programa Gyventojų saugumo stiprinimas. Projektas
„Saugus gyventojas saugioje aplinkoje“ (pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–
2018 metų veiklos plano priemonę 9.1.2.23). Projekto metu pasiekti rezultatai: segmentine tvora
aptverta Svėdasų senelių globos namų teritorija, įrengti stumdomi vartai ir teritorija pritaikyta
gyventojų poreikiams. Aptvėrus Svėdasų senelių globos namų teritoriją sukurta saugi aplinka,
gyventojai yra apsaugoti nuo pašalinių automobilių eismo bei paplūdimio lankytojų srauto kieme.
Gyventojai jaučiasi saugūs ir ramūs savo teritorijoje, užtikrintas ir pačios įstaigos saugumas.
Projektas turi išliekamąją vertę, nes įrengta segmentinė tvora išliks daugelį metų, tuo pačiu ilgą
laiką bus užtikrintas įstaigos saugumas.
3. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa. Darbo rinkos politikos rengimas ir
įgyvendinimas – viešieji darbai, pagal Anykščių rajono savivaldybės viešųjų darbų programą. Iš
viso buvo įdarbinta 10 asmenų. Darbų pobūdis Svėdasų senelių globos namuose – bendro
naudojimo patalpų valymas, tvarkymas, šiukšlių rinkimas, langų valymas, aplinkos tvarkymo ir
ūkio darbai, buvusių globos namų gyventojų kapų priežiūra, ežero pakrantės prie globos namų ir
teritorijos prie bažnyčios tvarkymas, šiukšlių rinkimas.
Darbų pobūdis Burbiškio grupinio gyvenimo namuose – bendro naudojimo patalpų valymas,
tvarkymas, šiukšlių rinkimas, langų valymas, želdinių priežiūra (sodinimas, ravėjimas, laistymas),
daržo ir šiltnamio priežiūra, medinių aplinkos elementų priežiūra, malkų skaldymas ir krovimas.
Tvarkant abiejų filialų namų teritoriją taip pat buvo renkamos šiukšlės, šienaujama žolė,
apželdinami darželiai, prižiūrimi gėlynai, grėbiami lapai, nuolat prižiūrima aplinka.
6.2. Įgyvendinami partnerystės projektai ir/ar programos
Globos namai 2016 m. sudarė 6 bendradarbiavimo sutartis su: Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru, Anykščių rajono savivaldybės ligonine, Utenos kolegija, Burbiškio
kaimo bendruomene, Labdaros fondu „Burbiškio bendruomenės centras“, Svėdasų bendruomene.

Bendradarbiaujame taip pat su Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru, VšĮ „Sveikatos
oazė“, VšĮ „Gamtos Pilnatvė“, VšĮ „Reabilitacijos technika“, III amžiaus universitetu, Anykščių bei
Svėdasų seniūnijomis, Anykščių rajono socialinių paslaugų centru, Anykščių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros centru, Anykščių psichikos sveikatos centru, Troškūnų palaikomojo
gydymo ir slaugos ligonine.
Nuolat palaikome ryšius, dalinamės gerąja patirtimi su Utenos, Salako, Leliūnų, Aknystos
socialinės globos namais, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“ ir kitomis
socialinės globos įstaigomis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriumi, Anykščių
r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija. Taip pat stipriname bendradarbiavimą su kitomis
Lietuvoje veikiančiomis socialinėmis įstaigomis.
Taip pat palaikome ryšius su norvegais, kurie Globos namams teikia įvairią labdarą. Užsienio
partneriai prieš Kalėdas gyventojams asmeniškai įteikė kalėdines dovanas, Globos namams
padovanojo 1 neįgaliojo vežimėlį, 4 vaikštynes, 614 vnt. sauskelnių, 436 vnt. sauskelnių-kelnaičių.
Rūpindamiesi Globos namų gyventojų saugumu, tęsėme bendradarbiavimą su VĮ „Utenos
regiono keliai”, kurių dėka gyventojams buvo išduoti juostiniai ir pakabinami atšvaitai.
Bendradarbiaujant su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono
policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistais, 2016 m. buvo vykdomos prevencinės
priemonės siekiant užkirsti kelią priklausomybėms bei užtikrinti gyventojų saugumą. Buvo
organizuotas informacinis renginys – „Žalia šviesa saugiai aplinkai“.
Rūpinantis darbuotojų ir Globos namų gyventojų sveikata, bendradarbiaujama su Visuomenės
sveikatos biuro specialistais, kurių pagalba buvo organizuojamos sveikatingumo akcijos – mankšta
darbo vietoje bei sveikatingumo užsiėmimas „Judėjimo svarba sveikam gyvenimui“.
Bendradarbiaujant su „Senučiukų“ bendruomene suorganizuota velykinių laiškų akcija.
Laiškus rašė Lietuvos žmonės ir siuntė mūsų Globos namų gyventojams sveikinimus bei dovanėles.
Taip pat buvo vykdoma ir kalėdinė gerumo akcija, kurios dėka Globos namų gyventojai gavo
sveikinimus ir dovanas.
2016-01-04 Globos namai dalyvavo TV3 organizuojamoje programoje „Papuoškime
Lietuvą“. Buvo papuošti Globos namai ir išsiųstas sveikinimas Lietuvos žmonėms. Prisijungti prie
šios akcijos nuspręsta siekiant parodyti, kad įstaiga yra atvira naujoms iniciatyvoms, priima įvairius
iššūkius ir mielai juose dalyvauja. Tokios veiklos paįvairina ir Globos namų gyventojų kasdienybę.
Ši iniciatyva suteikė vidinį pasitenkinimą, atskleidė žmonių kūrybinius gebėjimus ir sutelkė bendrai
veiklai, bendro tikslo siekimui.
2016-02-16 Globos namų bendruomenė šventė Vasario 16-ąją. Eilėraščius apie tėvynę
deklamavo globos namų gyventojai Zofija Žvirblytė ir Vaclovas Budreika. Globos namų gyventojai
tarsi Senosios Lietuvos dvasios sergėtojai, šventės metu kartu meldėsi už taiką bei tėvynę.

Nuolat dalyvaujame pagalba daiktais paramos programoje, kur registruojame savo poreikį, o
Lietuvos geradariai, galintys padovanoti mums reikalingus daiktus, juos dovanoja. Šios paramos
dėka gavome medieną suolams, naudotą fotoaparatą, nešiojamą kompiuterį, sporto reikmenų, naujas
magnetines rašymo lentas, CD grotuvą ir kitų reikalingų priemonių.
2016-05-25/26 dalyvavome daiktų dovanojimo akcijoje „AŠ UŽ LIETUVĄ“, kurią
organizavo Pagalbadaiktais.lt. Akcijos metu abiejuose filialuose vyko atvirų durų dienos, kurių
metu geradariai, dovanojantys mums dovanas, galėjo atvykti, susipažinti su įstaigos veikla, mūsų
gyventojais bei darbuotojais.
2016-07-09 įstaigos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinių globos įstaigų
darbuotojų lengvosios atletikos varžybose „MES OLIMPIEČIAI“. Globos namų komanda
pripažinta rezultatyviausia, pajėgiausia bei sportiškiausia ir į Anykščius parvežė pagrindinį
apdovanojimą – nugalėtojų taurę. Varžybų tikslas ir uždaviniai: populiarinti Olimpinį judėjimą
Lietuvoje, populiarinti lengvąją atletiką socialinių įstaigų darbuotojų tarpe, sportu skatinti
bendruomenės užimtumą, dorovines ir sveikatinimo nuostatas, išaiškinti pajėgiausias ir
sportiškiausias socialinių globos įstaigų komandas.
2016-07-22 „Floristiniai kilimai“ konkurse. Anykščių socialinės globos namų gyventojai ir
darbuotojai floristiniame kilime „Akimirkos harmonija“ pavaizdavo gyvenimo grožį ir dvasinę
laisvę. Kilimas B grupėje laimėjo 1- ąją vietą.
2016-11-14/20 dienomis Globos namai prisijungė prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos organizuojamos septynioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“,
kurios metu organizavo praktinius seminarus, meninės raiškos užsiėmimus, sveikatingumo
užsiėmimus, informacinius renginius, seminarus–praktikumus, vaizdines paskaitas, kuriuose
dalyvavo Globos namų darbuotojai ir gyventojai.
2016-12-03 prisijungėme prie VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ su partneriais inicijuotos
socialinės įtraukties akcijos ,,Aš ir Tu – tai MES”. Šalia Anykščių kultūros namų, kartu su kitais
dalyviais, sukūrėme „gyvą” skulptūrą – sujungtus ženklų ,,Neįgalus” ir „Pėsčiųjų takas” simbolius
ir tokiu būdu paminėjome Tarptautinę neįgaliųjų dieną.
2016 m. gruodžio pirmąjį šeštadienį dalyvavome visame pasaulyje tą dieną vykstančioje
akcijoje „HELP-PORTRAIT“. Profesionalių fotografų komanda „HELP-PORTRAIT LIETUVA“
Globos namų gyventojams padovanojo foto sesiją. Tą dieną Globos namai buvo tapę grožio bei foto
studijomis. Profesionali kirpėja globos namų gyventojams darė šukuosenas, visažistė – makiažus, o
„HELP-PORTRAIT LIETUVA“ iniciatyvinės grupės profesionalūs fotografai fotografavo Globos
namų gyventojus ir padovanojo jiems portretus.

2016 m. Globos namuose nuolat vyko laisvalaikio užimtumo, kūrybinių dirbtuvių,
kalendorinių, metinių švenčių, globos namų filialų gimtadienių, globos namų gyventojų jubiliejų ir
kitų renginių organizavimas.
6.3. Per metus gautų papildomų lėšų suma Eur, papildomų lėšų šaltiniai. Pritrauktų lėšų
procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programai „Darbo rinkos politikos rengimas ir
įgyvendinimas“ gautos lėšos – 4 949,56 Eur.
Sveikatos apsaugos programai „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ gautos lėšos –
350,00 Eur.
Efektyvaus savivaldybės valdymo programa „Gyventojų saugumo stiprinimas – Saugus
gyventojas saugioje aplinkoje“ gautos lėšos – 1 000,00 Eur.
Iš Asociacijos „Anykščių šventės“ gauta – 270,00 Eur.
Iš VMI gauta 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pagal labdaros-paramos
įstatymą – 285,37 Eur.
Danske banko projektas – paramos akcija „Parama Anykščių socialinės globos namams"
2627,75 Eur.
2016 m. Savivaldybės biudžeto skirti asignavimai – 302918,42 Eur. Per metus gautos
papildomos/pritrauktos lėšos – 9482,68 Eur. Pritrauktų lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto
skirtų asignavimų – 3,1 %.
VII SKYRIUS
TEIKIAMOS PASLAUGOS
7.1. Teikiamos paslaugos
2016 m. Globos namuose buvo teikiama stacionari ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa –
visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškiems iš dalies savarankiškiems ir savarankiškiems senyvo
amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiama kompleksinė pagalba.
7.2. Paslaugų sudėtis
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius
darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, dailės dirbiniai, savarankiškas
patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis,
prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų
ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo
savarankiškumo lygį.
7.3. Paslaugas teikiantys specialistai

Globos namuose paslaugas teikia šie specialistai: filialo vadovai, vyriausias socialinis
darbuotojas, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos
slaugytojai, bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjai, užimtumo specialistai, buities sektoriaus
vadovai.
7.4. Socialinių paslaugų organizavimas
Gyventojai apgyvendinami reikalavimus atitinkančiuose kambariuose, kuriuose yra reikalingi
baldai: lova, stalas, spinta, spintelė prie lovos ir kitas reikalingas inventorius.
Svėdasų senelių globos namuose gyventojų maitinimo paslaugos perkamos iš D. Kutkienės
įmonės, Burbiškio grupinio gyvenimo namuose gyventojų maitinimo paslaugos perkamos iš UAB
Žiburys. Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną, gydytojui rekomenduojant, maitinama 5 kartus
(pvz.: sergantys cukriniu diabetu), o esant reikalui, skiriamas dietinis maitinimas.
Abiejų filialų gyventojams yra sudarytos sąlygos patiems pasigaminti maistą įrengtose
virtuvėlėse, bet kuriuo paros metu išgerti karštos arbatos arba kavos. Jei patiems gyventojams sunku
tvarkytis virtuvėje, padeda socialinis darbuotojas ar socialinio darbuotojo padėjėjas.
Globos namuose užtikrinamos ir ginamos gyventojų teisės. Užtikrinama, kad kiekvieno
gyventojo nuomonė, problemos, nusiskundimai būtų išklausomi, išanalizuoti ir į juos reaguojama
operatyviai.
Nuo 2016 m. sausio mėnesio veikia Globos namų taryba, kuri yra patariamasis Globos namų
administracijos organas, kuris gali teikti pasiūlymus įstaigos administracijai ir daryti įtaką
tobulinant Globos namų veiklą. Globos namų taryboje 7 nariai: 2 Globos namų gyventojai, 2
personalo atstovai, 1 Globos namų gyventojo artimasis, 2 vietos bendruomenės (Svėdasų ir
Burbiškio) atstovai.
Globos namų filialuose veikia Gyventojų taryba, kuri renkama kiekvienais metais. Gyventojų
taryba dalyvauja įstaigos veikloje kaip patariamasis organas. Teikia įvairius pasiūlymus ir
atstovauja gyventojų interesus įstaigoje. Tačiau Gyventojų tarybos veikla nėra aktyvi. Iš narių buvo
tikėtasi didesnės iniciatyvos, daugiau pasiūlymų įvairiais klausimais.
Globos namuose yra švenčiamos įvairios valstybinės, religinės, tradicinės, kalendorinės
šventės bei gyventojų ir įstaigos jubiliejai. Skatinama, kad darbuotojai įsitrauktų į įstaigoje
organizuojamus renginius.
7.5. Socialinės paslaugos ir jų gavėjai Svėdasų senelių globos namuose
Svėdasų senelių globos namuose gyvena 40 asmenų. 2016 metams lovadienių planas – 14
640, įvykdyta – 14 253 (tai sudaro 97,36 procento lovadienių įvykdymo). Vienos dienos vidutinis
gyventojų skaičius per 2016 metus buvo 38,94, iš jų: asmenų su sunkia negalia vidutinis skaičius –
13,88 gyventojų / per dieną, t. y. 5 081 lovadieniai per metus, o senyvo amžiaus asmenų – 25,06
gyventojų / per dieną, t. y. 9 172 lovadieniai per metus. 9 gyventojams (visos moterys) nustatytas

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Gyvenančių asmenų vidutinis amžius – 82,5 metai (2015
m. – 81,7 metai). Per 2016 m. apgyvendinti 8 nauji gyventojai (3 vyrai ir 5 moterys), 6 gyventojai
mirė (3 vyrai ir 3 moterys), 2 gyventojai (vyrai) perkelti gyventi į Aknystos socialinės globos
namus.
3 lentelė. Gyventojų lovadienių vykdymas per 2015–2016 m.
Metai

2015 m.
2016 m.

Metinis lovadienių
Vidutinis gyventojų Gyventojų su sunkia negalia
skaičius (bendras su skaičius per dieną
lovadienių skaičius per metus /
asmenimis su sunkia
per dieną
negalia)
14 342
39,29
5 320 // 14,58
14 253
38,94
5 081 // 13,88

7.6. Socialinės paslaugos ir jų gavėjai Burbiškio grupinio gyvenimo namuose
2016 metų pradžioje Burbiškio grupinio gyvenimo namuose gyveno 19 gyventojų. Per 2016
metus 5 gyventojai išvyko gyventi kitur, 1 gyventojas mirė. Taip pat 2016 metais buvo
apgyvendinti 6 asmenys: iš jų – 4 moterys ir 2 vyrai. 2 asmenys atvyko iš Troškūnų palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninės, 4 – iš namų. Viena gyventoja visam laikui išvyko iš grįžo gyventi į
namus, nutraukusi socialinių paslaugų teikimo sutartį.
4 lentelė. Gyventojų atvykimas ir išvykimas
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Atvyko ilgalaikei socialinei globai ar socialinei priežiūrai, per metus
Iš jų atvyko iš
kitų globos įstaigų
savų ar giminių, globėjų namų
ligoninės (įskaitant slaugos)
Išvyko pasibaigus ilgalaikei socialinei globai ar socialinei priežiūrai, per
metus
Iš jų
į kitą globos įstaigą
nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus
mirė
Gyventojų skaičius metų pabaigoje

19
6
0
4
2
6
4
1
1
19

7.7. Filialų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių
2016 metais Svėdasų senelių globos namų gyventojų amžius buvo nuo 64 iki 97 metų.
Daugiau nei pusės gyventojų amžius buvo 85 ir daugiau metų.
5 lentelė. Svėdasų senelių globos namų gyventojų skaičius pagal amžių bei nustatytą
specialųjį nuolatinės slaugos ir/ar priežiūros poreikį 2016 metais
Rodiklio pavadinimas
Gyventojų skaičius, iš
viso:
Iš jų:
Moterys

Amžius, metais
60-64 65-69 70-74

Iš viso:
75-79

80-84

2

1

6

4

85
ir
daugiau
5
22

1

-

5

2

4

20

40
32

Vyrai
Gyventojų skaičius su
sunkia negalia
Gyventojų skaičius su
nuolatine priežiūra

1
1

1
1

-

-

1
2

2
1

1
3

2
9

8
17

1

1

1

6

9

Per 2016 metus Burbiškio grupinio gyvenimo namuose gyventojų amžius buvo nuo 25 iki 76
metų.
6. lentelė. Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialo gyventojų pasiskirstymas pagal amžių
Rodiklio
pavadinimas
Gyventojų
skaičius, iš
viso
Iš
moterys
jų
vyrai

Amžius, metais
Iki
30-49 50-59 60-64 65-69 70-79 80-84 85 ir Iš viso
30
vyresni
2
4
8
2
2
0
1
0
19

1
1

2
2

2
6

2
0

1
1

0
0

1
0

0
0

9
10

7.8. Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimas
Globos namai sveikatos priežiūros paslaugoms teikti turi leidimą – higienos pasą, kuris
suteikia teisę verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla.
Globos namų gyventojams pagal poreikius organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Užtikrinama teisė gyventojams laisvai pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją Anykščių
rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre, organizuojamas gyventojų registravimas
prie pasirinktos įstaigos ar gydytojo. Globos namų filialų gyventojams garantuojamos reikalingos
gydymo, slaugos, stomatologijos, reabilitacijos, aprūpinimo ortopedine ir kompensacine technika
paslaugos.
Globos namų gyventojai dalyvauja šiose prevencijos programose: Krūties vėžio prevencijos
programa, Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa, Priešinės liaukos (prostatos) vėžio
prevencijos programa, Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, Širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos programa.
Svėdasų senelių globos namuose 2016 m., lyginant su 2015 metais, nežymiai padidėjo
gydytojo iškvietimų į namus, tačiau per pusę sumažėjo gyventojų apsilankymų skaičius pas šeimos
gydytoją. Greitosios medicininės pagalbos iškvietimų į namus skaičius išaugo dvigubai, sumažėjo
apsilankymų pas I lygio specialistus, gyventojų stacionariam gydymui ligoninėje skaičius trečdaliu
išaugo, taip pat išaugo gyventojų apsilankymų skaičius pas II lygio specialistus.
7 lentelė. Svėdasų senelių globos namų gyventojų apsilankymas gydymo įstaigose per 2016 metus
Metai

Apsilankymų sk.
pas šeimos
gydytoją

Gydytojų
iškvietimų sk. į
namus

GMP
iškvie
timų
sk.

Apsilankymų sk.
pas I lygio
specialistus

Apsilankymų sk. pas
II lygio
specialistus

Apsilankymų sk. pas
III lygio
specialistus

Gyventojų
stacionarus
gydymas
ligoninėje

sk.
2016 m

221

131

34

21

2016 m. Burbiškio grupinio gyvenimo namų

135

12

32

gyventojai buvo konsultuoti ir gydomi:

Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre, Anykščių rajono savivaldybės
ligoninės konsultacinėje poliklinikoje, Anykščių psichikos sveikatos centre, Anykščių rajono
savivaldybės ligoninėje, Utenos ligoninės konsultacinėje poliklinikoje, Respublikinės Šiaulių
ligoninės Onkologijos klinikoje, Respublikinės Panevėžio ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje,
Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Rokiškio psichiatrijos ir Respublikinėje
Vilniaus psichiatrijos ligoninėse.
8 lentelė. Burbiškio grupinio gyvenimo namų gyventojų apsilankymas gydymo įstaigose per 2016
metus
Apsilan- Gydytojų
GMP ApsilanApsilanky- Apsilanky- Gyventojų
Metai
kymų sk. iškvietiiškvie kymų sk.
mų sk. pas
mų sk. pas
stacionarus
pas
mų sk. į
timų
pas I lygio II lygio
III lygio
gydymas
šeimos
na-mus sk. sk.
speciaspecialistus specialistus ligoninėje
gydytoją
listus
2016
102
2
14
79
24
3
9
Globos namuose nuolat vykdomas individualus darbas su kiekvienu gyventoju. Ypatingas
dėmesys skiriamas naujai atvykusiems. Pildomos asmens sveikatos bylos.
VIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA
2016 m. stebėjau, analizavau ir vertinau Globos namų personalo veiklą, prižiūrėjau sprendimų
ir nurodymų vykdymą, rūpinausi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, personalo, tiesiogiai dirbančio
su gyventojais, tobulinimusi, dalyvaujant mokymuose, seminaruose, konferencijose. Sudariau
sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją. Užtikrinau darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos
Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų
teisės aktų nustatyta tvarka. Veiklos kokybę lėmė tinkamas veiklos organizavimas, darbuotojų
kvalifikacija bei darbo patirtis, komandinio darbo tobulinimas. Galiu teigti, kad suburtas kolektyvas
geba teikti profesionalias, kokybiškas paslaugas Globos namų gyventojams, tinkamai atlieka
pavestas funkcijas, nuolat siekia tobulinti kvalifikaciją. Kokybiškai atliekamas darbas formuoja
Globos namų teigiamą įvaizdį.
Atliekant įstaigos veiklos įsivertinimą, buvo atlikta darbuotojų apklausa. Dauguma apklaustų
darbuotojų pažymėjo, kad skatinamos Globos namuose dirbančių darbuotojų iniciatyvos tobulinant
komandinį darbą, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir formų asmens problemoms spręsti. Teikiamų
paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška Globos namuose dirbančių

kolegų, kitų specialistų pagalba: darbuotojai informuojami, jiems patariama, konsultuojama. Visi
respondentai pažymėjo, kad personalui sudarytos sąlygos kreiptis į Globos namų administraciją dėl
iškilusių problemų.
2016 m. plėtojau partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su savivaldos institucijomis,
Lietuvos ir užsienio šalių socialinės globos įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis bei kitomis įstaigomis. Rengiau ir organizavau projektus, inicijavau paramos
teikėjų paiešką ir bendradarbiavimą su paramos teikėjais bei geradariais, teikiančiais paramą Globos
namams. Gautus rajono biudžeto asignavimus naudojau racionaliai ir taupiai, tik Globos namų
nuostatuose nurodytai veiklai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas. Užtikrinau racionalų ir taupų
turto naudojimą, veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir
tobulinimą. Rezultatas – gerėjanti Globos namų materialinė bazė.
Nuolat siekiau kelti globos namų veiklos kokybę:
- siekiant sureguliuoti darbo krūvį ir užtikrinti rinkamą darbuotojų darbo laiko paskirstymą
bei didinti teikiamų paslaugų kokybę gyventojams, vadovaujantis socialinę globą teikiančių
darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, kreipiausi į Anykščių rajono savivaldybės tarybą, kuri
patvirtino Globos namų filialams 0,5 pareigybės psichologo, 1 pareigybę masažuotojo ir 1
pareigybę soc. darbuotojo padėjėjo. Tokiu būdu bus užtikrintas kokybiškesnis darbas su
gyventojais;
- nuo 2016-07-01 padidėjus minimaliai mėnesinei algai, padidėjus komunalinėms išlaidoms,
didėjant išlaidoms už kitas paslaugas, t. y. maisto gaminimą ir transportavimą, kreipiausi į Anykščių
rajono savivaldybės tarybą dėl socialinės globos kainos padidinimo. Buvo pritarta naujoms
socialinės globos kainoms – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims
ir suaugusiems asmenims su negalia – 468,21 Eur., ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos
senyvo amžiau asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 584,64 Eur.
Kaip įstaigos vadovė siekiu Globos namų gyventojams sudaryti sąlygas ugdyti ir stiprinti savo
gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene,
užtikrinti visumą paslaugų, numatytų Socialinių paslaugų kataloge, t. y. kvalifikuotas stacionarias
socialinės globos, sveikatos priežiūros, užimtumo, sociokultūrinės veiklos organizavimo ir kitas
paslaugas. Siekiu vystyti Burbiškio grupinio gyvenimo namų bei atnaujinti Svėdasų senelių globos
namų veiklas.
Tobulindama įstaigos valdymą bei siekdama tinkamai planuoti darbus ir sėkmingai vykdyti
veiklas, kartą per mėnesį rengiu personalo pasitarimus, kurių metu aptariamos Globos namų
veiklos, teisinė bazė, viešieji pirkimai, administravimo, personalo valdymo klausimai, problemos ir
jų sprendimo būdai bei kiti su Globos namų veikla susiję klausimai.

Globos namų veiklą tobulinu, analizuojant atitikties globos normoms įsivertinimą,
organizuojant darbuotojų mokymus, gerinu bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, atlieku
finansinę kontrolę, turto inventorizaciją, vykdau paslaugų kokybės kontrolę.
Anykščių socialinės globos namų direktorė
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