
JOTATNTV SOCTALINES G]LOBOS NAMV METINIT VEilKLOiS AT
UZ2OI8 METUS

Jotainiq socialines globos namai (toliau - globos namai) yra biudlZellino istaiga,

uZtikrinti socialing glob4 suaugusiems asmenims, turintiems negali4, di:l kurios jie

savaranki5kai, ir kuriems b[tina nuolatine specialistq prieZiurar. Globos namuose

asmenys, turintys proto negali4 ir (ar) psichikos sutrikimq, del lcuriq jierns nustatytits

darbingumo lygis arba dideliq ar v:idutirriq specialiqjq poreikiq lygis. Nuo 2019 m. sarrs

papildyti: ,,ir kuriems nustatytas specialusis nuolatines slaugos ar specialusis nuolat

(pagalbos) poreikis".

lstaigoje, kiekvienais metais, sudaromas veiklos planas, kr"rriuo vaclovaujantis

{staigor; padaliniai:padaliniai, siekdami teikti kokyLriSkas socialines paslaugas.

medicinos darbo, maisto bloko, operatyvaus gedimq ir avarijq

buhalterijos.

Salinimo, aptarnavimq

Jotainiq socialines globos namq kolektyvui 2018 m. buvo gana selkmingi. Pasri

uZsibreZti tikslai. Pavyko pilnumoje i5ltaikyi beveik nepakitusi, lurintj diiderlg patirti s

kolektyv4, i5laikyti darbuotojq teigiam4 emocini stabilum4. Per me1[us sekmingai

atlyginimq fond4 17,5 proc., k4 numatorme tgsti ir 2019 m. Pradetas darbas del grupiniq

ik[rimo. Sekmingai buvo atliktas dlarbas gerinant gyventojq gyveniimo sqlygas, maitinii

lvairinant uZimtumo veikl4, ugdant gyventojq savaranki5kum4. lSenstant globos nan:Iq

sunkejant jq sveikatos biiklei Zenkliai padidejo konsultacijq del g'ydymc, ir bendradartria

gydymo istaigomis.

Jotainiq socialines globos :namai

laukiandiq apsiglventi istaigoje sk.aidius,

trumpalaike socialine globa.

Kiekvienas padalinys turi sal'o

istaigoje teikiamq paslaugq kokybqr.

veiklos tikslus ir uZdar,inius, kuriq igyverrd

Sorcialinio darbo padalinys
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ir 17 vietq trumpalaillei socialinei globai gauti. 2018 metams buvo

pasilkirtis -

rrdinami

0 procerrtq

1d. nru,ostatai

nes priia:Ziflros

i visi 121i18 m.

neigal[iaisiais,

iseke pakelti

lmo namq

organriz;avlm?,

gyventr:ljiams ir

imo su l<itornis

idejant;is eileje

liarum4 turi

urZtikrina

vietq illlgalaikei

iplanu,crta teikti

lmas



210 asmenq ilgalaikg socialing glob4 22 Lmonls mire, atvyko -26 Zmones, t.y. ilgalaike

buvo teikta 216 asmeniper metus. Trumpalaike socialine globa buvo teikta 40 asmenq.

Socialinis darbas vyksta vadovaujantis sudarytu socialinesr veiklos planu. Vi

atlikti poreikiq vertinimai ir sudaryti individuaus socialines gllobos planai. Ki

atsiZvelgiant isavo norus ir pageidavimus pasirinko uZimtumo bei darbin,g veikl4. Globos

Sie bflreliai/uZimtumai :

1. KeramikosuZsiemimai;

2. Gamtos paZinimas;

3. Jaunasis vaistininkas;

4. Mezgimas/nerimas;
5. Mezgimas/nerimas;

6. Sportine veikla, judrieji Zaidimai

7. Kaimo kapela,,Jotaina"

8. Pop grupe ,,Rie5utelis";
9. Liaudi5ki laidimai;
10. Teatro grupe,,Kauk6"

I 1. Religines valandeles;

12. Audinio darbai;

13. Menine savirai5ka, biblioteka

14. Kompiuteriai;
15. Popieriaus darbai

16. Fotografija
17. Stalo Laidimai;
18. Gyvflnq terapija;
1 9. Jaunasis sodininkas-darZininkas;
20. Maisto gaminimas;
21. Namq ruo5a;
22. Zvejqbflrelis
23. Skalbimas
24. DrabuLiq taisymo darbai

UZimtumo veikloje dalyvavo 160 istaigos gyventojq. Siiekiant ivairinti uZim

metais ikurti turizmo ir audejq biireliai. {sigyta inventoriaus iiiiq biireliq veiklai,

gyventojas.

Socialiniai darbuotoj ai vykde tgstines programas:

1. Kasdieniniq darbq lgiidZiq formavimo;

2. Savitarnos igudZiq formavimo

3. Sutrikusio intelekto asflneill lytinio ugdymo;

4. Kriziq intervencija
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5. Alkoholio prevencijos programa .

6. Bendravimo ig[dZiq ugdymas.

7. Riikymo prevencine pro6,rama.

8. Socialiniq igudZiq fbrmavimas

Programq igyvendinimas padej,o sustiprinti, atkurti ir suformuoti naujus

savitvarkos, bendravimo igiidZius. Alkoholio bei rflkymo preve,ncijq programos skat

atsikratyti Zalingq lprodiq. Buvo paskelbta nerlkymo diena, skaitytos paskaitos, rodyti ki

20 proc. lyginant su 2017 metais, sumaZ,ejo alkoholio atveju. Siuo nnetu yra 6 gyventojai

Penki gyventojai atsisake r[kymo.

Jotainiq socialines globos namuose buvo suorganizuotos Sios ilventes:

Valstybinds:
1. Laisves gynejq dienos minejimas;

2. Lietuvos Valstybes dienos minejimas;

3. Lietuvos nepriklausomylbes atkiirimo diena;

4. Karaliaus Mindaugo karlinavimo dienos minejimas;

Religinds Svent€s:

1. UZgavenes;

2. Sv.Velykos;
3. Jonines;

4. Zolines Svente;

5. Velines;

6. K[dios, Sv. Kaledos;

Pramoginds Svent6s:

1. ,,Meiles melodijos" (Varlentino diena);

2. Teatro diena;

3. BalandZio 1-oji ,,JuLokas - dalykas rimtas";
4. Svente Tau mama;

5. Rudenelio Svente;

6. Neigaliqjq menq Svente:;

7. Naujqjq metq Svente.

Globos namuose buvo organ.izuota jau tradicine tapusi Svente ,,Grok

dalyvavo, net 12 kolektyvq i5 ivairiq globos namq ir tapo respublik.ine Svente.

Jotainiq socialines globos narnq gyventojai palaike glaudrq ry5i su kitq istaigqr

ir dalyvavo kituose globos namuose or:ganizuojamose Sventese. Dalyviavo Kupi5kio,

Jurdaidiq, Utenos, Jesiuli5kio globos namuose. Tokiu bldu skatinamas gyventojq sociali

plediamas draugq ratas ne tik istaigoje, bet ir uZ jos ribq.
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lvairiq Svendiq progomis buvo suorganizuotos gyventcrjq darbeliq parodos.

juose savo gaminius gyventojai dZiaugiasi savo pasiekimais, sukurtai.s darbeliais.

{staigoje aktyviai buvo vykdoma ir sportine veikla. Gyverrtojai treniravosi,

sveikat4 Laizdami: krep5ini, tinklini, stalo tenis4, kvadrat4, ivairlius judriuosius Zaidi

pravesta nemaLai sportiniq varLybr4 istaigoje, glventojai dalyvavo ir kitose jistaigose

varZybose. Labai populiaru tapo gyvenamuosiuose aukStuose ve,Jamos mank5tos ir j

skambant gyvai muzikai, grojant akorderonu. I Sias mank5tas noriai isijungia net ir

neigaliojo veZimelyje arba negalintys vaik5dioti del fizines negalio,si, teigiamomis emoc;ij

pasitenkinim4 rankq judesiais.

Gyvenamuosiuose auk5tuose irengti garsq, vaizdq ir: kvapq multisensori

Gyventojams palaikoma teigiama psichine, emocine bukle, sumaZ€ja itampa, stresas. r\

kampeliai leidLia didesniam gyventojq skaidiui leidLia naudotis iiia nusirarninimo ir:

priemone, kuri kelia teigiam4 emocing btisen4 ir teigiamai veikia psiching sveikat4.

{staigoje aktyviai veike gyventojq taryba. Gyventojai rikatinami aktyviai da

gyvenime. Per metus buvo suorganizuota 12 tarybos susirinkimrl, kuriuose buvo

gyventojams i5kilg klausimai, i5reik5ti gyventojq pageidavimai ir pasiulymai. G

susirinkimuose svarstytas kai kuriq gyventojq neigiamo pobldZio elgesys: alkoholio

netinkamas elgesys konfliktinese situacijose, savavali5ko pasiSalinimo i5 globos namq

pavyzdLiais mokoma tinkamo elgesio. l\lkoholio vartojimo atvejai sumaZejo apie 20

2017 metais.

Vadovaujantis socialine politil<a, pereinant nuo institur;iniq prie

ruo3iantis ikurti grupinio gyvenimo namus, sudarytas s4ra5as gyventojq pagei

grupinio gyvenimo namuose. Sudaryta grupinio gyvenimo asmenl+ ruo5imo savaranki

programa, kurioje didelis demesys skiriamas gyventojq savarankiSkumo ugdymui:

produktq isigijimui parduotuveje, savit,'rarkoje, drabuZiq skalbimo, aplinkos t'varkymo da

I5analizuota aplinkiniq vietoviq namq Zemes sklypq Frardavimo pasiDla,

sklypq PaneveZio mieste ir PaneveZio rajone. Nutarta isigyti iilmes sklyp4 ir statyt

gyvenam4jinamq. Sklypo pirkimas ir pr<rjekto rengimas numatytas 11019 metarns.

Siekiant atnaujinti darhuotcrjq turimas Zinias, i5ven.gti perdegimo sinil

darbuotojai, vadovaujantis sudarytu planu, pravede mokymq cilJ[4 darbuot<ljams. Buv nagrinejamos

no savo fizing
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Sios temos: ,,Kaip elgtis konfliktineje situacijoje", ,,Gerbkime Salia esanti", ,,)rleblk abeji

,,DaZniausios konflikto prieZastys", ,,Darbuotojq psichologionis darbo apli

,,Tarpasmeniniq konfliktq tipai ir struktuira", ,,Smurtas ir kaip jo ii$vengti". Gilinamos :Zi

konfliktineje situacijoje, produktyviau dirbti komandoje. Padejo gerinti psichologini dartro

Buvo pravestas mokymq ciklas gyventojams del neig;iamo pobildZio

Nagrinetos Sios temos: ,,B[kime tolerranti5ki", ,,Gerbkime vir:ni kitus", ,

nuskiaustam gyventojui", ,,Kaip atpaLinti savyje kylanti pykti ir nerim4", ,,"Tredio as

sprendZiant konfliktq. Padejo ugdyti gyv'entojq toleranti5kum4, pagarb4 vienas kitam.

suprasti kylandio pykdio, agresijos protrlki savyje. Pravesta gyverntojams viktorina tem

elgtis su savo draugais". Buvo ugdoma pitgarba,toleranti5kumas vienas kitam.

Keturi naujai priimti i darb4 socialiniq darbuotojq padejejai i5klause privalomus

valandq iZanginius socialiniq darbuot,cjq padejejq mokymus. lMokymus vede is1;ai

socialiniai darbuotojai, vadovaujantis 2!"012 m. balandZio 18 d. Nr. (V94)-39 pafvi

mokymq programa. 100 proc. istaigos socialiniq darbuotojq padijejq i5klause l6

periodinius mokymus ,,Darbas su iagresyviais klientais: konfliktq sprendimas" vede j

darbuotojas. 100 proc. istaigos socialiniai darbuotojai tobulino savo profesing kompetenci

akademiniq valandq periodinius mokymus temomis: ,,Ribq nu(si)r;tatymas socialiniame

val. ir ,,Time Slips ir kiti inovatyvus socialinio darbo su senyvo amZiaus, dementi

metodai", 16 ak. val.

Medicinos darbo padalinys

Jotainiq socialines globos namuose ypatingas demesys slkiriamas gy'ventojq

suteikta pirmines ambulatorinds asmens sveikatos prieZiDros medicinos - Seinnos medi,c

vadovaujantis teikiamos Sios paslaugos:

o slaugos : bendrosios praktikos slaugos
o fizines medicinos ir reabilitacijos slaugos

Pirmine ambulatorind asmens srzeikatos prieZilros ir slaugos paslauga apima

kitas minimalias sveikatos bukles palaikymo paslaugas, teikiamas gyventojui, ri

individualq fizini aktyvum4 ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinipajegum4.
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Globos lstaiga analizuoja teikiamq medicinos paslaugq kokybg, itraukia visq lylgi

geresnq teikiamq paslaugq kokybg, didina darbuotojq motyvacij4, siekiant geresniq

paruo5a 50 Slaugos protokolq - procedlnq apra5q medicinos paslaugq kokybes gerinimuii.

2018 m. globos namq gyventojamsr suorganizuotos gydytojq konsultacijos ! kitas

i5 jq i pirmines sveikatos prieZitiros istaig;as 0,9 proc., daugiau, nei il.0l7 metais. I konsu

vykta 12,5 proc. , daugiau, nei2017 metais.

Lyginant su 2017 m., 2018 m. 48 prroc. padidejo laboratoriniq laaujo tyrirnq.

Per 2018 m. hospitalizuota i ligonLines gyventojq 22 proc. maZiau nei2Afl metais.

Visi globos namq ir glventojai 100 % buvo aprupinti pagrr:indiniais bDtinaisiais

skirtais palaikomajam gydymui, taip pa1. medikamentais ir vienkartlinemis medicininerni

slaugos priemonemis, pagal numatytus fi,nansinius normatyvus.

Nupirkti medicinos prietaisai fiz;ioterapijos ir kinezioteraprijos kabinetams, ku

teikiant geresnes paslaugas. Nupirkta: limfodrenaZinis masaZu,oklis, elel:trostimul.i

inchaliatorius, kardio dviratis.

[staigoj e teikiamos fizioterapij os, kineziteraprjos paslaugos. Globos namq

m. atlikta 40 proc. Daugiau f,rzioterapijos procedlrq,48 proc. Daugiilu gydomojo masaZo

proc. Daugiau kinezioterapijos procedDry, lyginant su 2017 m.

2018 m. PaneveZio pirmines sveikatos prieZilros centre bur.ro vykdomas globos;

profilaktinis sveikatos patikrinimas pagal programas. 35 proc. gyventojq buvo vykdy'ta

prevencine programa, Sirdies ir kraujagyr;liq ligq prevencijos prograuna.

Per 2018 m. 20 proc. gyventojq buvo atlikta vakcinacija nuLo gripo.

100 proc. gyventojq perZiiireti specialieji poreikiai ir da,rbingumo lygis,

pasikeitusi sveikatos bukle kreiptasi i tarnybas.

Per 2018 m. slaugos ir asmens higienos paslaugos buvo teilitos 100 proc. sunki4

gyventojq. Tai sudaro 50 proc. nuo bendro gyventojq skaidiaus. l,'yginant su 2017 m..

negali4 turindiq asmenrl skaidius padid€jo 8 proc. Siuo metu yra sudare 98 gyventojai,

negali4.

3,7 proc. padidejo gyventojq, kuriems nustatytas nuolatines prieZi[ros poreikis.

gyventojq, turindiq nuolating prieZiilr4.

2,2 proc. padidejo gyventojq, kuriems nustatytas nuolatintirs slaugos poreikis.

gyventojai, turintys nuolating slaugitr.

yta

rjos

darbuotojus i

tatq. {staigoje

ymo istaiigas,

ijq poliklinik4

ikannentais.

priemondmis,

reikalingi

aparatas,

ams per 2018

[rq, ir 2l

gyventojq

VEZIO

tq, kuriems

i4 turindiq

m. sunki4

ys sunki4

metu yra 80



1 proc. SumaZejo gyventojq, kuriems nustatytas neveiksnumas. Siuo metu yra

gyventojai.

Bendrosios praktikos slaugytojos , vyr. slaugytoja pravede paskaitas - susirinkim

ligq prevencijai ,, Sunq ir kadiq platinamos ligos", Oro la5eliniu bUdu plintandiq ligq

Rankq plovimo technika ir reikSme". Vyriausioji slaugytoja i5klause 40 akademiniq va

,,Asmenq turindiq psichikos sveikatos sutrikimq psichosocialine reabilitacija".

Maisto bloko padalinyrs

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro lsakymu Nr. '\/ - 394 2018 m.

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq

istaigose tvarkos apra5o patvirtinimo". I5nagrinetos rekomendacijos ir siiilymai

subalansuotos mitybos ir iSsamiai prerZiureti perspektyviniai sezoniniai valgera3d

susirinkimo metu pasiulyta idiegti naujus produktus ir patiekalus, lklausta gyventojq

tai b[tq priimtina. Gyventojams suteilrta daug informacijos apie sveik4 rnaitinimq;

organzmul.

Globos namai isigijo sveikatai palankaus technologiniq korteliq rinkini,

technologiniq korteliq, sveikatai ir subalansuotai mitybai gerinti.

Gyventojq maitinimas organizuojamas vadovaujantis naujai sudarytais

sezoniniais valgiara5diais.

Per 2018 m. maisto blok4 vien4l<artE tikino PaneveZio maisto ir veterinarijos

ir pastabq nei5reik5ta.

Operatyvaus gedimo ir avarijq Salinimo, aptarnavimqL ir eksploatacijos

Siekiant uZtikrinti teikiamq soc;ialines globos paslaugq lutkybg, tikio padalin

uZtikinti statiniq, pastatq ir inZineriniq tinklq tinkam4 funkcionavim4, szrugi4 aplin

globos namq patalpose ir teritorijoje.

Gerinant gyventojq gyvenimo sqlygas globos namuose igyrendinami du investicij

1. ,,Jotainiq pensionato gyvenamqjr4 pastatq Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravim

metais ir tgsiamas jau 13 metus.2011m. baigtos igyvendinti visos energijos tauLp

numatytos techniniame projekte. Tolim.esnis projekto finansavima.s yra nepakankamas

2018 m. fu 2019 metams le5os projekto igyvendinimui neskirtos, neZiiirint i tai, kad ki kvienais metais
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iame informacij4 apie projekto, kuris atitinka patvirtintas socialiniq paslaugr

:sticijq strategines kryptis, finansavimo biitinum4. Projekto finansavimo tqstin

ybi5kq paslaugq teikimui siekiant uZtikrinti tinkamas ir saulgias gyvenimo s4l1

iZvelgiant itai, 5i problema ir toliau lieka labai aktuali.

2. ,,Jotainiq socialines globos namq grupinio gyvenimo namq steigimas".

Investicijq projektas parengtas 2018m. igyvendinant institucines globos namq s(

rstitucionalizavimq. 2019 metams projekto igyvendinimui skirta 35 tlkst, Eurq.

msavim4, numatoma baigti 2020m.

Siekiant uztikrinti tinkam4 Valstybes nekilnojamojo turto valdym4:

1. Nereikalingas, netinkamas ir nenaudojamas globos namq ve,ikloje nekilnojamas

1 negyvenama patalpa, Juodos g. Nr. 1 ir Nr. 3, Jotainiq k.) perduotos V'l Turto

2. Nustadius vandenvietes sanitarines apsaugos zonas ir: atlikus kadastr
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3. Nekilnojamojo turto registre uZregistruoti lauko Silumors, vandentiekio,

kanalizacijos inZineriniai tinklai.

Energijos suvartojimas per metus

Energijos rfrSis Mato vnt 2017 m. 2018m.

UI ytis 20l8rn.

padidejo

-sumaZejo

Elektros energija
kwh 586.507 584.480 -2.027

Eurai 51.951 60.198 +8.247

Silumos energija
kwh 777.3s2 657.52s 119.827

Eurai 57.409 47.978 -9.431

I5laidos uZ energijq Eurai 109.360 108.176 -1.1 84
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:paliktq nereikalingai veikiandiq elektros ir Silumos irengimq. NeZiflrirnt i tai

maZinome elektros ir Silumos energijos suvartojim4, pinigine iSrai5ka sutaupymas

s elektros energija 2018m., lyginant su 2017m., pabrango l6,6yo.
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fgyvendinant investicijq projekt4 2011 metais igyvendintosr visos energijos

numatytos techniniame projekte. Dabaftiniu metu energijos taup,ymas yra pagr

darbuotojo (to mokome ir gyventojus pag;al jq sugebejimus) sqZiningu poZitiriu ! energij

Neziiirint i tai, globos namai galetq energijos (Silumos ir elektros)

atsinaujinandius gamtos i5teklius (geoterminio Sildymo, saules kok:ktoriq ir siaules

Tokie irenginiai suteiktq galimybg sumaZinti esamas eksploatacines i5laidas i

priklausomi nuo neprognozuojamo ir nuo mfisq nepriklausomo energijos kaintl pokydi

namai neturi galimybiq 5iq investicijq planuoti ir igyvendinti i5 savq le5q. Tam rei

parama. Miisq Ziniomis, Siq priernLoniq igyvendinimui ndra ir galiojandiq prarai5kq

investicijq projektams, finansuojamiems i5 ES fondq.

Remontas, kiemo dangos pakeitimas ir irengimq isigijiimas:

l. Pravedus vie5ojo pirkimo konkurs4 darbams pakeista kiemo asfaltbetonio

Pa5alinta kenksminga ir duobeta asfaltbetonio danga. Pagerintos judeji

gyventojams.

2. Savojegomis:

2.I.Pagal poreiki ir galimyber; atlikome einam4ji kai kurriiq patalpq ir baldq

intensyvios slaugos skyriurje koridoriaus grindq danger - 60m2.

2.2.Sumontavome tvor4 prie tvenkinio - 65m., tai padidiino gyvento.f q

2.3.Materialiniq vertybiq sandeliavimui pastateme 3 palapines, apie

tvor4- 65 m.

2.4.ApSiltinome vandenvietes pastat4 - 24m2. {gyvendinta priemone

s4naudas.

3. [sigyti ir idiegti irengimai:

3.1. Suvirinimo pusautomatis. Atlikome dali suvirinimo rCarbq savo jegomis.

3.2.Benzinine sniego Sluota. {r:enginys palengvina darb4 dlviem darbuotojam

3.3. Gulindiq ligoniq transport,avimo veZimelis - ne5tuva.i. frengimas, ski

perveZimui automobiliu Mersedes Benz, palengvins gulind;iq ligoniq t

darbuotojams.

Buhalterijos padalinys

Gautos l65os ir jq panaudojimas

ta priemonds,

tik kiekvieno

q lrenglnlus,).

me maztau

je. Glrcbos

Valstybes

imo kvietimu

t4. Pakeista

ritorijoje.

sumontavome

Sildlymo

ant snieg4.

indiq ligoniq
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igu



2018 m. Jotainiq socialines globos namai vykde Socialirriq paslaugr4 ir int

programos (3.3) priemonq sudaryti s4lygas globos ir kitq istaigq, teikiandiq socialines I

(03003010101). Programos vykdymui 2:018 m. buvo patvirtinti (iskaitant patikslinir

1711,26 tiikst. Eur ( lentele 1).

f,entele

ijos ple

tgas, vei

asignavi

,61

ils

lus

Asignavimq ialtinis Patvirtinti
asignavimai

Suma tul6t. Eur

Panaudoti asignavimai
Suma tuJat. Eur

tv.
pt

t'dt

\9e1

'to

AS

Valstybes biudZeto asignavimai 823 823 l(
Pajamq imokos 888,26 671,09 t: (i

I5 viso: 1711,26 1494,09

BiudZeto asignavimai buvo nardojami pagal Programos s4matose patvirt

klasifi kacij os straipsnius.

UZ socialines globos ir kitas paslaugas buvo surinkta ir imo,keta i biuclZet4 paj

Eur (planas 520 tflkst. Eur)progru-or l,ykdymui, t.y. daugiau nei buvo patvirtintas

metq pradZioje. Didesni vir5planiniq prajamq surinkim4 leme globos namq gyven

socialinio draudimo pensijos ir socialines pa5alpos. Programos v'ykdymui vir5planin

nebuvo panaudotos 2018 metais, nes jos surinktos paskutinemis gruodZio dienomis.

Socialiniq paslaugq ir integracijos pletros programos valsrlybes biudZeto asil

gauta24 ttikst. daugiau negu 2017 m.. BiudZeto asignavimai didejo , nes didejo minim

Pajamq imokq leSq s4mata b,uvo tikslinama 3 kartus, ikeliant vir5planines 2017

pajamq imokas.

2018 m. globos namai, vykdydarmi Socialiniq paslaugq ir integracijos pletros

panaudojo i5 kitq Lietuvos Respublikos savivaldybiq administra.cijq le3as, pinigine

Sioms le5oms buvo patvirtintos programq s4matos ( lentele 2)

ntr

Irm

rsitr

roji

rSl

lna

.li r

ne

:rle

ekon

oa1 I

)1Tl

navimq pl

ms padid

ajamq !m

201al

ir 2018

n4,

mos

Tiksliniy ldiry pavadinimas prcgrumq sqmatose Li5r1 gavimo

planas metums

(iskaitant

pafikslinimas
tfrkst.Eur

(]outos

l,0ios

TiTkst.Eur

Fanaudott

s l4ios
T'frkslEur

,matos
ykdymo

'ocentas

Socialines globos teikimas asmenims pagal sutartis

sudarytas su savivaldybiq administracijomis (VB
dotacijq le5os savivaldybems)

199,91 lsrg,91 199,91 )0

Socialines globos teikimas asmenims pagal sutartis

sudarytas su savivaldybiq administra,cijomis

(Savivaldybiq biudZetq le5os)

96,r 9t6,1 66,5 ,,2
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Ne visos gautos le5os i5 savivaldybiq aOministraci.;q panerudotos, savivald

paskutinemis gruodZio dienomis.

2017-2018 metais gautq le5q panaudojimas pagal le5q Salttinius ir ekonomi

straipsnius pateikiamas 3 lentele

Lentele 3

Kaip matosi i5 lenteles globos narnai dideli demesi skiria dar"lluotojq darbo

Jis padidejo 17,5 proc., tadiau darbuotojq darbo uZmokestis i5liekra labai maLas,

dirbama ir 2019 m.

Jotainiq socialines globos namai nuo 2006 m. vykdo investicini projekt4 ,,J

gyvenamqiq pastatq Jotainiuose , Dvaro g.1 rekonstravimas". Projeltas neuZbaigtas ,

le5os projekto uZbaigimui.

Jotainiq socialines globos namai buhalterinius duomenis aprskaito pagal VSA

le5as pervedB

klasifikacijos

io didinimui.

kryptimi bus

standartus ir
patvirtintq s4skaitrtr plan4. Kiekvienam straipsniui taikome konkrr:tq apskaitos princi aujames

patvirtintomis s4matomis. Dirbame su If ,,Edrana Baltic" Profit-W'programa. Nuo 201

ISlaidq pavadinimas 2017m. tiikst. Eur. 2018m tiikst.
Eur

Darbo uZmokestis
Socialinis draudimas 22r,5
Mitvbos i5laidos
Medikamentq ir medicininirl

auzu i5laidos
Siu paslausu isisiiimo iBlaidos

Komandiruodiu i5laidos
Materialiojo paprasto remonto
iSlaidos
Kvalifikaciios iSlaidos

ir konsultantu i5laidos
Komunaliniu paslausu iSlaidos
Informaciniq technoloeiiq i5laidos

Darbdaviu social i ne parama

Ilealaikis turtas
Investicinis

L7

birZelio men.



visas buhalterines ataskaitas elektr,oniniu budu perduodame Nacionaliniam lbendrqjq

(NTBFC).

Vie5ieji pirkimai
Pirkimai atliekami vadovaujantisr viesqjq pirkimq istatymu, viesqjq pirkimq

vykdymo tvarkos apra5u, jq igyvendinarnaisiais teises aktais bei socialines p.lobos nam

vie5qjq pirkimq taisyklese numatytais b[<tais ir tvarka.

Globos namai pirkimus vykdo pagal kiekvienais metais sudaryt4 ir patvirtin

isakymu, reikalingq prekiq, paslaugq ir darbq plan4. Maisto pr,cduktq pirkimus i5ska

(smulkiau), kad juose sudalyvauhl kuo didesne dalis tiekejq,tu.o padiu ir iikinink:ri

perdirbantys savo padiq uZaugint4 produkcij4.

2018 m. - MaZos vertds bendras pirkimq skaidius (prekes, paslaugos, clarbai) - 4l

sudarytq pirkimq sutardiq verte - 452528,45 Eur. 2018 m. dalis pirl<imq buvo vykdomi

pirkimq sistemos informacinemis priemonemis (toliau- CVP IS). Berndras pirkirmq skaidi

maisto produktq, higienos priemonliq, valymo priemoniq ir kitq prekiq, paslaugq, dar|q

Eur.

Dalis pirkimq atlikta naudo.iantisr Centrines perkandiosios organizacijos (toli

Naudojantis CPO katalogu buvo nuprirkta farmacijos produktq (vais1r4) uL27956,28 Eur.

Taip pat supaprastinti pirkimai atliekami pagal Viesqjq pirkimq pagal23 straipsni

Pagal Siuos reikalavimus i5 vie5ljq imoniq pirkti ,,Pieno produktai" - nupirktaui.79705

Supaprastinti pirkimai sudard 180957,80 Eur, buvo perkama.,Silumos energija".

Bendradarbiaujama su Pranc;iizijos AIMA ir Svedijos labda,r'os organizacijomis, i

funkciniq lovq, diuZiniq, spinteliq, kedZiq, stalq, drabuZiq ir hitq globos namrl

reikalingq daiktq.

Bendrojo duomenq apsaugos reglamento ip;yvendinimas

Jotainiq socialines globos namai, atsiZvelgdami i tai, jog yra biudZetin0 istaiga,

uZtikrinti ilgalaikg (trumpalaikg) sooialing glob4 suaugusiems asmcnims su negalia, del

savaranki5kai, naudotis kitomis bendruomenes paslaugomis, ir lkuriems bltina nuollat

prieZiiira, vykdo 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarrybos reglamento

fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq jude

t2

imo ir kuriuo

kctjq centrui

lzavlmo lr

supaprastlntq

direktoriaus

ome dalimis

ginantys ar

, bendra visq

rines vielqjq

- 16, nupirkta

uL 221224,80

) katalogu.

reikalavimus.

Eur.

kuriq gavome

tojams taip

paskirtis -
ios jie negali

ne specialistq

2016t679 del



panaikinta Direktyva 95l46lEB (toliau-Biendrasis duomenq apsaugos reglamentas,

reikalavimus.

BDAR reikalavimai igyvendinarni atsizvelgiant ir ! tai, .jog globos namuose

asmenys, kuriems del proto negalios ar psichiniq sutrikimq nustat.Srtas 0-40 procentq 6

arba dideliq ar vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis, ir tuo tikrslu yra tvarkomi

duomenys, kurie jau yra gaunami i5 savivaldybiq, Socialines aprsaugos ir darbo mini

institucijq popieriniame pavidale ir saugomi asmens bylose. Vykdamt paskirtas funkcijas

patys asmens duomenq nerenka, jie nera rlvarkomi automatiniu b[duL.

Parengtos asmens duomenq tvarkymo taisykles, kurios nuroclo, kokie asmens d

ir kokiais tikslais, tvarkymo teisinis pagrindas ir tvarka, saugojimo terminai, kam ir kaip

pateikiami, numatyta asmens duomenq subjektq teisiq igyvendininrxr tvarka, clarbuotojai

taisyklemis. Atsakingi darbuotojai dalyrravo mokymuose del Benclrojo duomenq

taikymo seminaruose temomis ,,r\sme,ns duomenq apsaugos privalomi reikalavima.i

praktikoje nuo 2018-05-25 d. isig;aliojus ES Bendrajam duomerrq apsaugos regl

,,Bendrojo duomenq apsaugos reglamento 20161679 taikymas. Pirmoji praktika",

tvarkymo ir apsaugos reikalavimq igyvendinimas sveikatos prieiiiflros istaigose: vicli

dokumentai, didZiausio s riziko s, pro blem iniq atvej q analizl" .

Taikant BDAR reikalavimus, Jotainiq globos namuose pask.irtas duomenq

apie tai informuota Valstybine duomenq apsaugos inspekcija.

Globos namuose lankesi asmens duomenq apsaugos specialistas Martin

susirinkusiems darbuotojams paai$kino kas yra asmens duomerlys, jq apsauga, aplie

duomenq tvarkym4. Kalbejo apie ypatingus asmens duomenis. Patar6, kaip teikti in

gyventojus jq artimiesiems. Papasakojo apie duomenq subjekto teises. Patare, kaip

slaptaZodZius.

Vykdant Bendrojo duomenq apsaugos reglamento reikalilvimus, globos nam

asmens duomenq apsaugos auditas. iskaitant ir saugumo vertinim4 Jotainiq socialines

Yra numatyta serverio aptarnavimo techrrind specifikacija ir paskirtras atsakingas asmuo.
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