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1. GLOBOS NAMŲ PRISTATYMAS
Kukarskės globos namai (toliau Globos namai) – socialinės globos įstaiga, skirta gyventi
pensinio amžiaus su dideliu ir vidutiniu specialiųjų poreikių lygiu, suaugusiems darbingo amžiaus
asmenims su fizine negalia, kuriems nustatytas 50 proc. ir mažiau darbingumo lygis.
Globos namų misija - teikti ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus ir negalią turintiems
asmenims sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas ir užtikrinant žmonėms kokybiškų
socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, skatinant
savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios pobūdį.
Globos namų vizija – būti įstaiga, kuri užtikrina namų gyventojams kokybiškas paslaugas,
užtikrina, kad įstaigoje taikomi naujausi medicinos, sveikatinimo, gyventojų užimtumo metodai ir
praktikos.
Globos namų vertybės:
• pagarba žmogui;
• dėmesys ir atsakomybė;
• rūpestis ir sąžiningumas;
• profesionalumas ir kompetencija;
• geranoriškas bendradarbiavimas komandoje;
• etiška ir saugi kiekvienam globos namų aplinka.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kukarskės globos namų tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys:
aukšta teikiamų paslaugų kokybė,
įstaigos veiklos pobūdį atitinkanti organizacinė struktūra,
efektyviai valdomi žmogiškieji ištekliai,
efektyvi išorinė ir vidinė komunikacija,
efektyviai naudojami esami finansiniai ištekliai.
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos Kukarskės globos namuose:
apgyvendinimas;
sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos;maitinimas;
socialinio darbo paslaugos;
buities ir asmens higienos paslaugos;užimtumo ir laisvalaikio organizavimas;
religiniai patarnavimai.

Globos namų veikla yra organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, Socialinės globos normų aprašu ir kitais
lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintais
nuostatais ir kitais teisės aktais.
Nuo 2013 m. liepos 1 d. globos namų direktorė yra Asta Pranaitienė. A. Pranaitienė yra
baigusi Kauno technologijos universitetą (1993), socialinio darbo studijas Vilniaus Universitete
(2005; 2007), išklausiusi Pokyčių ir darbo rezultatų valdymo, Sprendimų priėmimo modulius ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete. Turi 13 metų vadovavimo patirtį.
2. PROJEKTAI
2020 m. Kukarskės globos namuose pradėtas įgyvendinti “Atsinaujinančių energijos šaltinių
diegimas Kukarskės globos namuose”, rengiamo pagal 2019 m. Klimato kaitos programos lėšomis
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lėšomis finansuojamą priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės
energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių
asmenims) paskirties pastatuose“.
Taip pat parašytas ir pateiktas projektas „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės
globos namuose“ pagal “Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros
strategijos” I prioriteto “Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę “Verslumo skatinimas
kaimo vietovėse” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, kurio laimėjimas ir įgyvendinimas pagerintų
paslaugų kokybę globos namų gyventojams.
Siekiant pagerinti socialinių paslaugų kokybę, 2020 m. gegužės mėn. Kukarskės globos
namai dalyvavo „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
projekte, 2020 m. birželio 9 d. buvo pasirašyta Dalyvavimo projekte „„Socialinių paslaugų kokybės
gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartis Nr. EQS-196. Planuojama sertifikato gavimo
data 2021 m. gruodžio 31 d.
3. PERSONALAS
Globos namuose dirba 27 darbuotojai: 4 administracijos darbuotojai (direktorė, buhalterė,
administratorė, ūkvedys-vairuotojas), 5 pagalbinio personalo darbuotojai (valytoja, 2 virėjos, virėjasandėlininkė, skalbėja), aptarnaujantis personalas: 5 medicinos darbuotojai (vyriausioji slaugytoja, 3
slaugytojos ir kineziterapeutė), 11 slaugytojo padėjėjų, vyresnioji socialinė darbuotoja, socialinė
darbuotoja.
Įstaigos organizacinė struktūra yra aiški, kiekvieno darbuotojo pareigos ir atsakomybė
tiksliai apibrėžtos. 26 globos namų darbuotojai turi jų darbo specifiką atitinkančią kvalifikaciją bei
reikiamą patirtį visoms jiems pateiktoms užduotims atlikti, 1 asmuo mokinasi.
Kukarskės globos namai taip pat palaikė gerus ryšius su mokymosi įstaigomis.
Ataskaitiniais metais globos namuose praktiką atliko 1 slaugytojo padėjėja, 1 kineziterapeutė.
2020 m. globos namų darbuotojai kiekvieną penktadienį rinkosi į susirinkimus, kurių metu
buvo aptariamos iškilusios problemos, numatomi problemų sprendimo būdai, numatomos gyventojų
užimtumo priemonės, gyventojų sveikatos būklė, aptariami kiti klausimai.
2020 m. vasario 26 d. darbuotojų susirinkimo metu buvo išrinkta nauja darbo taryba, kuria
sudaro 4 darbuotojai.
3.1. Personalo kvalifikacijos kėlimas
2020 m. darbuotojai tobulinosi kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose mokymuose:
• Buhalterė – „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tolimesnis pertvarkymas, pokyčiai nuo
2020-01-01”, „2019 m. finansinė atsakomybė ir duomenų pateikimas į VSAKIS“, „Streso valdymas
globalių krizių kontekste“,„Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose:
2020 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga”;
• Administratorė – „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tolimesnis pertvarkymas, pokyčiai
nuo 2020-01-01“, „Viešieji pirkimai: naujovės“, „Gyvenimo kokybė ir jos matavimas socialinių
paslaugų įstaigose“, „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema. Nepageidaujamų
įvykių stebėsena“;
• Vyr. slaugytoja – „2019 metų teisės aktų naujienos ir jų praktinis taikymas socialinės globos
įstaigose“,„Streso valdymas globalių krizių kontekste“, „Darbas su viršsvorį ir nutukimą
patiriančiais pacientais, taikant KET ir dėmesingo įsisąmoninimo metodikas“, „Visuomenės
sveikatos stebėsenos informacinė sistema. Nepageidaujamų įvykių stebėsena“;
• Vyresn. socialinė darbuotoja – „Streso valdymas globalių krizių kontekste“;
Kineziterapeutė – „Streso valdymas globalių krizių kontekste“, „Pragulos. Profilaktika ir gydymas”,
„Pagyvenusių žmonių kinezitarepija”;
• Aptarnaujantis personalas išklausė šiuos vidinius mokymus: „Panaudotų apsauginių akinių
ir respiratorių surinkimas ir rūšiavimas, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl
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naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“, „Rankų ir aplinkos daiktų higiena, esant
valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės“, „Dezinfekcinių priemonių aktyvumas prieš COVID-19 virusą”, „Naujojo koronaviruso
(COVID-19) profilaktikos, kontrolės priemonių ir konkrečių veiksmų taikymo tvarka“, „Dirbtinių
angų priežiūra“;
• Slaugytojos papildomai išklausė šiuos vidinius mokymus: „Antropometrinių duomenų
rinkimas“, „Suaugusio žmogaus gaivinimas“.
4. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS
2016 m. Kukarskės globos namuose sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema,
atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (Sertifikato Nr. 17K. 1185). Sukurta Kokybės
politika. 2019 m. Kokybės vadybos sistema buvo pratęsta trejiems metams (Sertifikato registracijos
Nr. 19K. 1579).
1 lentelė. 2020 m. Kukarskės globos namų kokybės tikslai
Procesas
Tikslas
Uždaviniai
Vadovybės
procesas

Atlikti globos namų
gyventojų apklausą.
Duomenis panaudoti
gerinant globos namų
kokybinius bei
kiekybinius darbo
rodiklius.

Atlikti slaugos proceso
dalyvių apklausą.
Duomenis panaudoti
gerinant globos namų
kokybinius bei
kiekybinius darbo
rodiklius.

Išteklių
valdymo
procesas

Paslaugų
tiekimo
procesas
(Slaugos
paslaugų
procedūra)

Siekti, kad bent 95 proc.
globos namų darbuotojų
būtų išleisti į
kvalifikacijos kėlimo
kursus.
Siekti, kad globos namų
gyventojai turėtų
kokybišką senėjimą, 98
proc. išvengti pragulų
bei infekcijų.

100 proc. įvykdyti
gydytojų paskyrimus.
Sekti bei nuolat
registruoti globos namų

• Išdalinti anketą globos namų
gyventojams.
• Bent 30 proc. globos namų
gyventojų turi užpildyti anketas.
• Surinkti anketas.
• Susisteminti anketoje gautus
rezultatus.
• Supažindinti darbuotojus su
gautais rezultatais.
• Išdalinti anketą slaugos proceso
dalyviams.
• Bent 30 proc. slaugos proceso
dalyvių turi užpildyti anketas.
• Surinkti anketas.
• Susisteminti anketoje gautus
rezultatus.
• Supažindinti darbuotojus su
gautais rezultatais.
• Suorganizuoti darbuotojų
apmokymus.
• Bent 95 proc. globos namų
darbuotojų išleisti į kvalifikacijos
kėlimo kursus.
• Teikiama kokybiška slauga.
• Laikomasi Kūno padėties keitimo
grafiko.
• Naudoti pragulinius čiužinius, kūną
apsaugančius tepalus.
• Dirbti pagal infekcijos kontrolės
procedūrą
• Laiku išduoti visus gydytojų
priskirtus medikamentus.
• Kraujospūdžio sekimas.
• Sekti gyvybines funkcijas.

Atsakingas
asmuo
Administratorė

Rezultatyvumas
100 proc.
įgyvendinta

Administratorė

100 proc.
įgyvendinta

Direktorė

67 proc.
įgyvendinta

Vyr.
slaugytoja

98 proc.
įgyvendinta

Slaugytojos

100 proc.
įgyvendinta
100 proc.
įgyvendinta

Slaugytojos
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Paslaugų
tiekimo
procesas
(Socialinių
paslaugų
procedūra)
Paslaugų
tiekimo
procesas
(Dietinio
maitinimo
organizavimo
procedūra)
Paslaugų
tiekimo
procesas
(Kineziterapij
os ir masažo
paslaugų
procedūra)

gyventojų sveikatos
pokyčius.
Siekti, kad 100 proc.
globos namų darbuotojų
būtų išklausę privalomus
pirmosios pagalbos
mokymo programas ir
higienos įgūdžių
mokymo programas.
100 proc. užpildytos
globos namų gyventojų
slaugos istorijos.
Siekti, kad bent 70 proc.
globos namų gyventojų
būtų kuo
savarankiškesni,
neprarastų kasdieninių
įgūdžių.
Teikti 100 proc.
kokybišką, maisto
saugos ir higienos
reikalavimus atitinkantį
maistą.
Siekti, kad būtų
taikomos individualios
gydomosios programos
ir bent 90 proc.
įgyvendinamos.

• Organizuoti mokymus globos
namuose.
• Naujai priimtus darbuotojus taip
pat apmokinti.

Slaugytojos

89 proc.
įgyvendinta

• Slaugos istorijos pildomos
pasikeitus sveikatos stoviui.

Vyr.
slaugytoja

100 proc.
įgyvendinta

• Kiekvienam gyventojui sudaryti
ISGP.
• ISGP įgyvendinimas.
• ISGP peržiūrėjimas.

Vyresn.
socialinė
darbuotoja

96 proc.
įgyvendinta

• Tinkamai paruošti perspektyviniai
meniu.
• Gaminti patiekalus pagal
receptūras ir patiekalo ruošimo
technologiją.

Vyr.
slaugytoja

100 proc.
įgyvendinta

• Gyventojų biosocialinių funkcijų
įvertinimas
• Kineziterapinės kortelės pildymas
• Plano sudarymas
• Procedūrų atlikimas

Kineziterapeutė

93 proc.
įgyvendinta

2020 m. birželio mėn. Kukarskės globos namuose buvo atliktas VS 1-asis priežiūros auditas,
kurio metu globos namuose buvo rastos trys neatitiktys: Nevykdoma statinių priežiūra, nepildomas
nustatytos formos žurnalas; Nevykdoma gaisrinės automatikos įrenginio techninė priežiūra;
Vertinant KP01 „Dokumentų, duomenų ir įrašų valdymas“ ir KP02 „Kokybės vidaus auditai, vidaus
medicininio audito veiklos aprašas, vadovybinė vertinamoji analizė“ tinkamumą ir adekvatumą,
neatsižvelgta į įstaigos veikloje įvykusius pokyčius. Visos audito metu rastos neatitiktys pašalintos.
5. SOCIALINIO DARBO VEIKLA
Dvi dirbančios Kukarskės globos namuose socialinės darbuotojos stengėsi įvairiais metodais
palaikyti, stiprinti globos namų gyventojų gebėjimus tapti savarankiškesniems, teikė gyventojams ir jų
artimiesiems informaciją, konsultavo, organizavo renginius, rūpinosi gyventojų užimtumu bei
aktyvinimu, integracija į bendruomenę, sprendė psichologines ir socialines gyventojų problemas, naujai
atvykusiems taikė adaptacijos programą, gerindami jų prisitaikymą prie aplinkos, tobulino profesinius
asmeninius gebėjimus.
Socialiniai darbuotojai suinteresuoti kiekvieno gyventojo gerove, rūpesčiais ir džiaugsmais.
Kartu su socialiniu darbuotoju gyventojas nuolat aptaria savo lūkesčius, vertina savarankiškumo
galimybes, planuoja dienos užimtumo veiklas, kuria ir vykdo individualų socialinės globos planą.
Socialinis darbuotojas, siekdamas užtikrinti gyventojo gerovę, bendradarbiauja su kitais įstaigos
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specialistais, prireikus - tarpininkauja ir atstovauja gyventojui už įstaigos ribų,skatina socialinius
ryšius su sociumu, su artimaisiais, padeda apsipirkti ir pan.
5.1. Gyventojų adaptacija socialinės globos namuose
2020 m. Kukarskės globos namuose buvo apgyvendinta 10 naujų asmenų: 7 moterys ir 3
vyrai. Po 1 žmogų atvyko iš Slavikų, Lukšių, Lekėčių seniūnijų, 2 – iš Gelgaudiškio seniūnijos, 5 iš Šakių seniūnijos. 1 gyventojas išvyko gyventi savarankiškai. Ataskaitiniais metais mirė 12 globos
namų gyventojų, iš kurių 2 palaidoti Kaimelio kapinėse, kitus laidoti išsivežė artimieji.
2 lentelė. Gyventojų atvykimas ir išvykimas
Gyventojų skaičius metų pradžioje

48

Atvyko

10

Iš jų atvyko iš

kitų globos įstaigų

1

iš namų

9

į kitą globos įstaigą

0

nuolat gyventi į namus

1

mirė

12

Išvyko
Iš jų

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

45

3 lentelė. Globos namų gyventojai pagal amžiaus grupes
Rodiklis
Amžius metais
iki 30 30-49

50-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85
ir Iš viso
vyresni

Gyventojų 0
skaičius

0

5

6

4

6

2

14

8

45

Moterys

0

0

1

2

1

5

1

10

8

28

Vyrai

0

0

4

4

3

1

1

4

0

17

0

0

2

3

2

3

1

5

5

21

su psichine 0
negalia

0

1

0

0

0

0

0

0

1

su proto
negalia

0

0

2

2

0

2

0

8

3

17

viso
0
gyventojų
su sunkia
negalia

0

5

5

2

5

1

13

8

39

Iš visų gyventojų:
su fizinia
negalia

Asmens socialinės globos tikslingumas, paremtas išsamiu ir visapusišku asmens poreikių
vertinimu. Globos namuose kaupiama informacija apie asmenį (asmens byloje, yra vertinamas
asmens globos poreikis, pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, globos poreikis
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pervertinamas). Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos
planas per 1 mėn. nuo jo atvykimo. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per
metus, o atsiradus naujoms aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo. Peržiūrėtame ir
patikslintame ISGP yra pateikiami pasiekti rezultatai, pokyčiai, numatytos naujos priemonės.
Globos įstaigoje apsigyvenusiems naujiems gyventojams buvo taikomas adaptacijos planas,
kuriuo buvo siekiama palengvinti jų adaptaciją naujoje gyvenamojoje aplinkoje, palaikyti, stiprinti
gyventojų gebėjimus socialiai funkcionuoti, tapti savarankiškesniems.
5.2. Gyventojų ryšiai su artimaisiais
2020 m. socialinės darbuotojos nuolat palaikė ryšius su globos namų gyventojų artimaisiais,
taip pat padėjo gyventojams užmegzti nutrūkusius socialinius ryšius su nebendraujančiais
artimaisiais.
2020 m. 36 globos namų gyventojus bent kartą per metus aplankė jų artimieji, 2 gyventojai
patys buvo išvykę atostogauti pas giminaičius. Globos namuose buvo 11 gyventojų, kurie neturėjo
artimųjų arba artimieji atsisakė juos lankyti.
Gyventojai dažniausiai ryšius su artimaisiais palaiko bendraudami telefonu, naudojamos ir
šiuolaikiškos technologijos: internetas, elektroninis paštas. Taip pat socialinės darbuotojos
gyventojų artimiesiems rašė laiškus.
Socialinės darbuotojos artimuosius nuolat informavo apie gyventojų pakitusią sveikatos
būklę, informavo apie jų išvykimą į stacionarias gydymo įstaigas, susisiekdavo ir mirties atveju.
5.3. Socialinė integracija
2020 m. apie globos namų veiklą ne kartą buvo rašyta Šakių rajono laikraščiuose „Valsčius“
ir „Draugas“, įvairi informacija, susijusi su globos namų veikla, buvo viešinama įstaigos
internetiniame puslapyje, Facebook paskyroje.
Globos namai bendravo su Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Klebonas aukojo Šv.
Mišias globos namų koplytėlėje, lankė gyventojus jų gyvenamuosiuose kambariuose. Kaimelio
bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios: už rėmėjus (kurie prisidėjo prie Kukarskės globos namų
gerovės), steigėją (kurie finansuoja gyventojų gyvenimą šiuose namuose), darbuotojus, gyventojus
(gyvus ir mirusius) ir visus geradarius (kleboną, seniūnę, bendruomenę). Po Šv. Mišių klebonas
pašventino naujai sutvarkytas gyventojų kapines.
Artimai bendradarbiavome su Kidulių seniūnija. Globos namų gyventojai lankėsi Kidulių
dvaro renginiuose: šventėse, koncertuose.
Iki karantino globos namai aktyviai bendravo, organizavo ir dalyvavo įvairiuose bendruose
renginiuse su Gudkaimio globos namais, Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios
globos namais, Ilguvos socialinės globos namais, Aukštelkės socialinės globos namais, Kidulių ir
Šakių „Varpo“ pagrindinėmis mokyklomis.
Globos namai užmezgė šiltą bendradarbiavimą su Jurbarko raj. Smalininkų senjorų namais .
5.4. Savarankiškumo ugdymas
Gyventojai skatinami pagal galimybes tvarkytis savo gyvenamąją aplinką, asmens higieną ir
skatinami būti kuo mažiau priklausomi nuo aptarnaujančio personalo. Taip skatinamas žmogaus
orumas, nepriklausomybės, savarankiškumo jausmas. Kartą per savaitę buvo vykdomas
savarankiškas gyvenamųjų kambarių tvarkymas, minimaliai padedant personalui. Gyventojams
patinka šios savarankiško tvarkymosi dienos.
Į globos namus atvažiuojančiose parduotuvėje gyventojai skatinami apsipirkti patys, be
darbuotojų pagalbos, renkasi norimą prekę, apsvarsto, ar tikrai ta prekė jiems reikalinga. Kiekvieną
savaitės trečiadienį savarankiškesniems gyventojams, pagal jų poreikius, buvo suteikiamos
galimybės nuvažiuoti apsipirkti į didesnius prekybos centrus.
Gyventojai mokomi ir skatinami savarankiškai tvarkytis savo buitį. Gyventojai
savarankiškai prižiūrėjo ir tvarkė namų aplinką, augino daržoves, laistė gėlynus, džiovino
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vaistažoles, tvarkė gyventojų kapines. Iš užaugintų daržovių virtuvėlėje gaminosi maistą. Vėlgi
buvo skatinamas bendruomeniškumas, tarpusavio ryšiai, pagalbos ir pagarbos vienas kitam
jausmai. Laisvalaikio metu keletas globos namų moterų mezgė kojines, pirštines, vyrai rišo šluotas.
5.5. Gyventojų tarybos veikla
Gyventojų taryba sudaroma siekiant atstovauti gyventojų teisėms ir interesams, aktyvinti
dalyvavimą įstaigos veikloje, įtraukti į sprendimų priėmimą, padėti spręsti kylančias problemas.
Gyventojų taryba yra patariamasis administracijos organas, galintis teikti pasiūlymus ir daryti įtaką
tobulinant veiklą
Gyventojų taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa įstaigos bendruomene, dirbdama
remiasi žmogiškumo principu, sprendžiant problemas ir teikiant rekomendacinio pobūdžio siūlymus
vadovaujasi demokratiškumu ir abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius,
skatina aktyvų gyventojų dalyvavimą globos namų bendruomenės veikloje.
Taryba veikia pagal jos metinį planą.
2020 m. buvo kartu svarstyta renginių organizavimas, gyventojų vidaus tvarkos taisyklių
pažeidimai, kiti einamieji klausimai. Gyventojų tarybos nariai noriai dalyvauja patys globos namų
organizuojamuose renginiuose, ragina dalyvauti kitus, padeda lengviau adaptuotis naujai
atvykusiems gyventojams bei sunkiai vaikštantiems gyventojams išeiti pasivaikščioti, nueiti į
koplytėlę, į globos namuose vykstančius renginius. Kartą per savaitę tarybos nariai padeda
silpnesniems gyventojams savarankiškai susitvarkyti savo gyvenamuosius kambarius, skatina labiau
prižiūrėti namų aplinką. Gyventojų tarybos nariai nuolat kalbasi su gyventojais apie globos namų
vertybines nuostatas, diskutuoja kartu, siekia gerinti tarpusavio santykius.
Gyventojų tarybos iniciatyva buvo organizuotas plaukiojimas laivu po Nemuną.
2021 m. numatoma siūlyti gyventojams išplėsti tarybą jų artimųjų, darbuotojų, globos
namams padedančių organizacijų atstovais, bendruome.
5.6. Gyventojų užimtumas
Užsiėmimai ir renginiai globos namų gyventojams buvo organizuojami pagal sudarytą
gyventojų užimtumo veiklos planą. Planą sudarė įvairios veiklos sritys: darbas su slaugomais
(gulinčiais) gyventojais, kūrybinės saviraiškos skatinimas, darbinių įgūdžių palaikymas, sportiniai ir
sveikos gyvensenos užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas, gyventojų
informacinių, socialinių, pažintinių ir dvasinių poreikių tenkinimas.
Šiais metais globos namų gyventojams ir darbuotojams buvo organizuojamos naudingos
švietėjiškos paskaitos. Aktyvios reabilitacijos asociacija vedė įdomų ir naudingą seminarą
„Gyvenimo kokybės gerinimas fiziniais pratimais neįgaliesiems, patyrusiems stuburo traumas ir
turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus“. Visuomenės sveikatos biuras organizavo
paskaitą apie alkoholizmo žalą.
Globos namų gyventojams buvo organizuojamos įvairios išvykos, ekskursijos, iškylos,
šventės, koncertai ir kiti kultūriniai renginiai.
Šiais metais su savanorių prisidėjimu buvo suorganizuota viena gyventojų ir darbuotojų
fotosesija. Parodanti globos namuose teikiamas užimtumo veiklas.
Grožio paslaugas gyventojams suteikė studija „Deivė“ iš Raudondvario.
Kovo 11-ąją šventėme Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Visi vieningai
sugiedojome Tautišką giesmę, sužaidėme ir pasukome galvas protų mūšyje apie Lietuvą.
Iki karantino pilsio kambaryje kartą per mėn. vyko šv. mišios, kurias laikė klebonas Zenonas
Stepanauskas. Jis lanko gyventojus, teikia religinius patarnavimus, su globos namų gyventojais
bendrauja ir individualiai, paprašome pakalbos, pastebėję žmogaus dvasines problemas ar netgi
psichologines kančias, kai neužtenka socialinio darbuotojo komptencijos, o psichologo įstaigoje
nėra. Organizuojamos kalendorinės religinės šventės.
Psichologo funkcijų dalį atlieka socialiniai darbuotojai: gyventojams padeda adaptuotis prie
pasikeitusių gyvenimo sąlygų, spręsti asmeninius emocinius sunkumus. Esant poreikiui, suteikia
konsultacijas artimiesiems, susiduriantiems su senyvo amžiaus žmonių raidos ypatumais.
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5.7. Gyventojų apklausa
Vienas iš 2020 m. globos namų administracijos tikslų buvo atlikti dalies gyventojų apklausą
dėl teikiamų paslaugų kokybės, personalo darbo, gyventojų jausenos globos namuose, jų lūkesčių,
pastebėjimų, pretenzijų. 2020 m. lapkričio mėn. globos namų administratorė atliko gyventojų
apklausą, kurios metu buvo apklausti 14 globos namų gyventojų, tai sudaro 29 proc. visų globos
namų gyventojų. Gyventojams buvo sudaryta anketa iš 20 klausimų, susijusių su gaunamomis
paslaugomis, personalu, gyventojai taip pat galėjo pateikti nusiskundimus ir pasiūlymus.
Išanalizavus ir apibendrinus atsakymus teiktinos šios išvados:
• gyventojus tenkina gyvenimas šiuose globos namuose (1 pav.);
• gyventojai yra patenkinti gaunamomis paslaugomis;
• globos namų administracija, specialistai ir kiti darbuotojai mandagiai aptarnauja globos
namų gyventojus;
• gyventojai gerai vertina slaugytojų, vyr. slaugytojos, kineziterapeutės, socialinių darbuotojų
bei padėjėjų darbą;
• ne visi globos namų gyventojai patenkinti užimtumo ir laisvalaikio veikla (2 pav.);
• dauguma, tik vienas gyventojas ne, jaučia personalo pagarbą;
• gyventojų nuomone, įstaigos patalpos pakankamai švarios, jaukios;
• ne visi gyventojai rekomenduotų savo artimam žmogui gyventi globos namuose;
• gyventojų pageidavimai: didesnis užimtumas, patogesnis vežimukas, televizorius;
• gyventojų nusiskundimai: nepatinka kiti gyventojai bei per mažai vietos;
• gyventojų pastabos, pageidavimai, pasiūlymai: daugiau laisvės ir teritorijos, neįgaliesiems
pritaikyta aplinka, daugiau vietos kambariuose, gyvenimas po vieną, daugiau užimtumo, liftas.
0%
7%
Taip
Ne
93%

Neturiu nuomonės

1 pav. Ar Jus tenkina gyvenimas šiuose globos namuose?

2 pav. Ar Jus tenkina užimtumo ir laisvalaikio veikla šiuose namuose?

Išvada: gyventojai palankiai vertina darbuotojų pastangas padėti kurti jų gyvenimo kokybę,
atvirai išsako savo norus, pastebėjimus, ką reikėtų pakeisti, patobulinti, kad jų gyvenimas taptų dar
pilnavertiškesnis.
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6. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS
Kukarskės globos namai turi visus dokumentus numatytus veiklos vykdymui: Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotą
licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas- bendrosios praktikos
slaugos; kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros; kineziterapijos masažo., Marijampolės
visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą - higienos pasą teikti ambulatorinės slaugosbendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, masažo paslaugas, Šakių rajono valstybinės maisto
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Gyventojams
globos namuose visą parą teikiamos slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugos. naktį dirba
slaugytojo padėjėjas. Specialistai kasdien teikia palaikomo gydymo paslaugą, masažo,
kineziterapijos paslaugas, prevenciniais tikslais stiprinti sveikatą.
Sveikatos priežiūros padalinio metinė ataskaita parengta pagal 2020 metų veiklos planą ir
remiantis 2020 m. vykusių išorinių ir vidinių patikrinimų ataskaitomis.
Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID19) plitimo grėsmės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2
dalies 4 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės
operacijų vadovo paskyrimo“ parengtas Kukarskės globos namų hospitalinių infekcijų
epidemiolginės priežiūros veiksmų planas-programa. Taip pat atlikti šie veiksmai:
• parengta „Koronaviruso (ARRS-CoV) prevencijos ir valdymo, pacientų izoliavimo tvarka“,
supažindinti visi darbuotojai;
• surinkti įrodymai, kad įstaigos COVID-19 prevencijos programoje numatytos priemonės yra
efektyvios prieš COVID-19;
• įstaigos darbuotojams parengta atmintinė „Panaudotų apsauginių akinių ir respiratorių
surinkimas ir rūšiavimas, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl naujojo
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“;
• parengtas priedas prie Medicininių atliekų tvarkymo procedūros „Medicininių atliekų
surinkimas ir rūšiavimas, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl naujojo
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“ bei su juo supažindinti darbuotojai;
• parengta atmintinė įstaigos darbuotojams „Rankų ir aplinkos daiktų higiena, esant valstybės
lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“;
• surengti darbuotojų mokymai rankų higienos klausimais (programa patvirtinta SAM);
• surengti darbuotojų mokymai aplinkos higienos klausimais (programa patvirtinta SAM).
Globos namuose 2020 m. liepos 25 d. vyko planinis medicinis auditas, kurio metu buvo
vertinama:
1. Sveikatos priežiūros specialistų profesinė kompetencija. Sveikatos priežiūros specialistų,
teikiančių įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytas paslaugas,
sąrašas: sveikatos priežiūros specialistų licencijos, bendrosios praktikos slaugytojų pareiginių
nuostatų atitiktis pagal MN 28:2019, patvirtinta SAM įsakymu 2019 m. liepos 12 d. Nr. V-828;
įgaliojimai, atliekamos funkcijos;
2. Nepageidaujamų įvykių valdymas. SAM 2019 m. rugsėjo 20 d įsakymas Nr. V-1083 „Dėl
nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, įstaigoje parengtas bei įstaigos
vadovo patvirtintas tvarkos aprašas, atsakomybių paskirstymas bei vykdymas;
3. Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka. SAM 2008 m. balandžio 28 d. įsakymas
Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo
tvirtinimo“.
Neatitikčių nenustatyta, rek
omendacija atnaujinti pareiginius nuostatus.
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Vadovaujantis LR SAM ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.V-338 „Dėl
minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ 2020 m.
gruodžio 28 d. buvo atliktas metinis medicininis auditas. Auditas buvo vykdomas vertinant globos
namų dokumentaciją, pildomas formas, žurnalus, patvirtintas tvarkas, aprašus bei instrukcijas,
paslaugoms teikti naudojamų medicinos prietaisų saugą įrodančius dokumentus. Audito ataskaitoje
pateiktos rekomendacijos gerinimui.
2020 m. lapkričio mėn. vyko Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie sveikatos
apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Šakių skyriaus planinis patikrinimas, kurio metu
buvo tikrinama karantino režimo laikymosi ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo
ir pasekmių šalinimo priemonių laikymosi kontrolė, kuri atlikta vadovaujantis Tiesioginės
valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl socialinių paslaugų
įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. VKE-493 „Dėl
karantino režimo laikymosi bei valstybės lygio ekstremalios situacijos likvidavimo ir pasekmių
šalinimo priemonių laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo“ nustatytais reikalavimais.
Kontrolės metu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508
„Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ reikalavimų pažeidimų
nenustatyta.
Globos namai įgyvendino ir prižiūri slaugos kokybės vadybos sistemą bei nuolat gerina jos
rezultatyvumą. Ši slaugos proceso vadybos sistema užtikrina įstaigos kokybės politikos bei tikslų
įgyvendinimą visoje įstaigoje. Kukarskės globos namuose aiškiai apibrėžtas slaugos procesas,
hospitalinių infekcijų valdymo procesas, parengtos bei patvirtintos kokybės vadovo tvarkos,
infekcijų kontrolės procedūros, atitinkančios teisės aktus (HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, HN 47:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės
reikalavimai“, HN:125 „Suaugusiųjų asmenų stacionarinės socialinės globos įstaigos bendrieji
slaugos reikalavimai“, HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“).
Visi darbuotojai turi atitinkamą kvalifikaciją pagyvenusiųjų ir neįgalių asmenų globai, teikti
ambulatorinės slaugos paslaugas, yra patvirtinantys atitinkamą kvalifikaciją dokumentai.
4 lentelė. Konsultacijos pas specialistus
Endoskopijos
2
Endokrinologo
1
Urologo
5
Neurologo
6
Rebilitologo
2
Nefrologas
1

•
•
•
•
•
•

Radiologo
2
LOR
2
Pulmonologo
4
Traumatologo-ortopedo
6
Kompiuterinė tomog.
1
Onkologas
2

Dermatologo
5
Kardiologo
3
Psichologo
4
Chirurgo
3
Kolonoskopija
1

Stacionarinį gydymą gavo 29 gyventojai:
VšĮ Šakių ligoninėje - 20 gyventojų;
Jurbarko ligoninėje - 5 gyventojai;
Kauno MUK - 2 gyventojai;
Psichiatrijos klinikos Marių sektoriuje – 1 gyventojas;
Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje – 2 gyventojai;
Aleksoto psichiatrijos klinika – 1 gyventojas;

Odontologo
4
Okulisto
1
Psichiatro
50
Ginekologo
2
Rengenologas
2
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Kulautuvos sanatorija – 1 gyventojas;
Valakampių reabilitacijos centras – 1 gyventojas.
Per 2020 metus nustyti 6 specialios slaugos ir 2 specialos priežiūros poreikiai gyventojams.
6.1. Kineziterapija

2020 m. globos namuose kineziterapeutė 55 gyventojams suteikė atstatomąsias paslaugas –
kineziterapijos ir masažo procedūras.
Kineziterapijos paslaugos buvo tęsiamos esamiems gyventojams, taip išlaikant pasiektą
funkcinį pajėgumą ir savarankiškumą, saugojama ir stiprinama sveikata. Taip pat buvo planuojamos
paslaugos naujai atvykusiems asmenims, taip užtikrinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų
įvairiapusiškus poreikius. Organizuojant grupinius užsiėmimus buvo atsižvelgiama į esamas
sąlygas: patalpas ir metų laiką. Leidžiant oro sąlygoms, užsiėmimai buvo planuojami gryname ore.
Kineziterapinėmis paslaugomis siekiama palaikyti, išsaugoti ir gerinti gyventojo fizinį aktyvumą,
funkcinį pajėgumą, funkcinius judesius, lavinti pusiausvyros ir koordinacijos įgūdžius. Gyventojai
nuolat skatinami užsiimti fizine, sportine, darbine veikla.
Pasyviems gyventojams buvo sudaromi padėties keitimo (vartymo) planai, parenkamos
specialiosios pragulų profilaktikos priemonės. Taikomas lengvas galūnių masažas kraujotakai
gerinti.
6.2. Maisto ruošimo skyrius
Maitinimo paslaugos gyventojams teikiamos 5 kartus per dieną. Organizuojama mityba
pritaikyta vyresnio amžiaus žmonėms. Pagal poreikius skiriamas specialus maitinimas (trintas,
skystas maistas, cukriniu diabetu sergančiųjų mityba). Slaugytojos nuolat konsultuoja gyventojus
mitybos klausimais. Gyventojui kiekvieną dieną sudaroma galimybė susipažinti su meniu.
Gyventojai valgo savo kambariuose. Prireikus personalas teikia pagalbą valgant.
Nuo pavasario iki rudens galintys judėti globos namų gyventojai turi galimybes valgyti
pavėsinėje ant Nemuno kranto, gamtoje, gryname ore, kur jiems pristatomas maistas. Keletą
mėnesių fiziškai stipresnieji mielai renkasi valgyti šioje pavėsinėje.
Maisto ruošimo skyriuje 2020 m. kovo 3 d. buvo atliktas planinis maisto ir veterinarijos
tarnybos patikrinimas, kurio tikslas: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė,
RVASVT sistemos ir/ar GHP auditas, biocidinių produktų naudojimo kontrolė. Patikrinimo
išvados: tvarkant maistą teisės aktų, reglamentuojančių maisto tvarkymą, saugą, kokybę,
ženklinimą, biocidinių produktų naudojimą, savikontrolės sistemos vykdymą, reikalavimė esminių
neatitikimų nenustatyta. Rekomenduojama, tvarkant maistą, atsižvelgti į rekomendacijas, nurodytas
patikrinimo akto pastabose. Apie rekomendacijų įgyvendinmą 2020 m. kovo 9 d. raštu buvo raštu
informuota VMVT Marijampolės departamentas.
Taip pat 2020 m. spalio 14 d. atliktas planinis savikontrolės auditas pagal gerosios higienos
praktikos klausimyną. Audito metu, pagal parengtą klausimyną (GHP) buvo tikrinama ar maisto
ruošimo skyriuje yra GHP taisyklių reikalavimus atitinkantys dokumentai, ir/ar šiais dokumentais
naudojantis galima pasiekti numatytų savikontrolės tikslų ir/ar juos pakankamai supranta bei jais
naudojasi darbuotojai. Audito metu duomenys išvadai renkami kalbantis su darbuotojais, stebint
darbo priemones ir veiklą, tikrinant saugos duomenų įrašus (pildomomus žurnalus). Rasti
mažareikšmiai trūkumai, kurie pašalinti savikontrolės audito metu.
Globos namuose kas ketvirtį sudaromi planiniai perspektyviniai meniu vadovaujantis
mitybos medicinos vadovu, laikantis sudarymo reikalavimų, keturiolikai dienų. Valgiaraščiuose
patiekiami patiekalų pavadinimai, patiekalų kiekiai, gamybos technologinis aprašymas, bruto ir neto
kiekiai, informacija apie alergenus, maistingumo rodiklius. Yra paruošta greitai gendančių maisto
produktų pažeidus pakuotę atsekamumo likučių tvarka. Paruošta maisto ruošimo skyriaus valymo,
plovimo ir dezinfekavimo programa, vadovaujantis Lietuvos HN 15:2005 „Maisto higiena“ ir geros
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higienos praktikos taisyklėmis. Maisto ruošimo skyriaus darbuotojos yra išklausiusios specialią
higienos įgūdžių mokymo programą susijusę su maisto apdorojimu, perdirbimu, sandėliavimu.
7. COVID-19 PROTRŪKIS GLOBOS NAMUOSE
Pirmą kartą COVID-19 liga diagnozuota 2020 m. gruodžio 9 d. 2 globos namų
darbuotojams, 2020 m. gruodžio 11 d. 1 globos namų gyventojui. Iki tol globos namų darbuotojai
buvo testuojami profilaktiškai, po 2-4 darbuotojus per savaitę. Atsiradus pirmiesiems COVID-19
liga sergantiems darbuotojams ir gyventojams, 2020 m. gruodžio 16-17 d. buvo ištestuoti visi
darbuotojai, tuo metu COVID-19 liga diagnozuota 8 globos namų darbuotojams. Visi globos namų
gyventojai buvo testuoti 2020 m. gruodžio 16-17 d., COVID-19 liga diagnozuota 16 gyventojų,
2020 m. gruodžio 23 d., buvo dar kartą testuojami gyventojai, tuo metu liga pripažinta dar 25
gyventojams. Viso COVID-19 liga buvo diagnozuota 18 darbuotojų ir 44 gyventojams.
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nuo COVID-19 tiesioginės diagnozės nemirė nė vienas
gyventojas, dauguma jų sirgo lengva forma.
Patalpų dezinfekcija buvo vykdoma ir vykdoma pagal patalpų priežiūros planus, taip kaip
numatyta hospitalinių infekcijų epidemiolginės priežiūros veiksmų plane - programoje.
8. BUHALTERIJOS PADALINYS
8.1. Kukarskės globos namų lėšos
•
•
•
•

2020 m. Kukarskės globos namams skirtos lėšos:
iš valstybės biudžeto – 184186 Eur;
iš savivaldybės biudžeto – 119838 Eur;
iš gyventojų surinktos lėšos už paslaugas – 267466 Eur;
kiti šaltiniai – 1074,47 Eur (3 pav.).

3 pav. Kukarskės globos namams skirtos lėšos
5 lentelė. Kukarskės globos namams skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto ir jų paskirstymas pagal
funkcijas (D. Kitos socialinės paramos išmokos 10.01.02.40.01):
Funkcijos pavadinimas
Patvirtinta sąmata Padaryta išlaidų
(Eur) 2020 m.
(Eur) 2020 m.
1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
126940
12940
1.1.Darbo užmokestis pinigais
125000
125000
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1.2.Socialinio draudimo įmokos
2.Prekių ir paslaugų naudojimas:
2.1 Mityba
2.2 Medikamentai
2.5 Ryšių paslaugos
2.6 Transporto išlaikymas
2.15 Materialiojo turto paprastojo remonto
2.16 Kvalifikacijos kėlimas
2.17.Ekspertų ir konsultanrų paslaugų
2.20 Komunalinės paslaugos
2.21 Informacinių technologijų prekių ir pasl.
2.22 Reprezentacinės išl.
2.30 Kitų prekių ir paslaugų išlaidos
2.7 Socialinės išmokos ir pašalpos
2.7.3.1.1.1.Darbdavių soc.parama pinigais
Iš viso

1940
57146
27009
300
400
875
400
244
200
7378
622
210
19508
100
100
184186

1940
57146
27009
300
400
875
400
244
200
7378
622
210
19508
100
100
184186

6 lentelė. Iš gyventojų surinktų lėšų už paslaugas paskirstymas pagal funkcijas (S. Senelių globos
namai 10.02.01.02):
Funkcijos pavadinimas
Patvirtinta sąmata Padaryta išlaidų
(Eur) 2020 m.
(Eur) 2020 m.
1.Darbo užmokestis ir soc. draudimas
199730
199730
1.1.Darbo užmokestis pinigais
196875
196875
1.2. Socialinio draudimo įmokos
2855
2855
2. Prekių ir paslaugų naudojimas
67236
67236
2.1 Mityba
19780
19780
2.2 Medikamentai
4907
4907
2.5 Ryšių paslaugos
705
705
2.6 Transporto išlaikymas
2941
2941
2.15 Materialiojo turto paprastojo remonto
2071
2071
2.16 Kvalifikacijos kėlimas
384
384
2.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugos
746
746
2.20 Komunalinės paslaugos
10605
10605
2.21. Informacinių technologijų prekių ir pasl
1731
1731
2.30 Kitų prekių ir paslaugų išlaidos
23167
23167
2.7 Socialinės išmokos ir pašalpos
500
500
2.7.3.1.1.1.Darbdavių soc.parama pinigais
500
500
Iš viso
267466
267466
7 lentelė. Iš savivaldybės biudžeto gautų lėšų paskirstymas pagal funkcijas (Z. Senelių globos
namai 10.02.01.02):
Funkcijos pavadinimas
Patvirtinta sąmata Padaryta išlaidų
(Eur) 2020 m.
(Eur) 2020 m.
1.Darbo užmokestis ir soc. draudimas
61474
61474
1.1.Darbo užmokestis pinigais
60592
60592
1.2. Socialinio draudimo įmokos
882
882
2. Prekių ir paslaugų naudojimas
54570
54570
2.1 Mityba
17520
17520
2.2 Medikamentai
1551
1551
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2.15 Materialiojo turto paprastojo remonto
2.16 Kvalifikacijos kėlimas
2.20 Komunalinės paslaugos
2.21 Informacinių technilogijų prekių ir paslaugų
2.22 Reprezentacinės išlaidos
2.30 Kitų prekių ir paslaugų išlaidos
3. Materialiojo turto įsigijimo išlaidos
2.7.3.1.1.1.Darbdavių soc.parama pinigais
Iš viso

5979
415
19258
200
60
9587
3794
3794
119838

5979
415
19258
200
60
9587
3794
3794
119838

8.2. Parama
Paramos lėšų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 3387,54 Eur. 2020 m. Kukarskės globos
namai ir toliau sėkmingai palaikė ryšius su rėmėjais bei rado naujų. Per 2020 m. paramos gavo iš
rėmėjų (privatus asmuo) 400 Eur ir 1,2 proc. GPM dalis 674,47 Eur. Viso gauta pinigais - 1074,47
Eur. Iš paramos lėšų buvo sutvarkytos mirusių gyventojų kapavietės senosiose ir naujosiose
kapinėse, tai kainavo 3260 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms buvo išleista 549,18 Eur. 2020 m.
gruodžio 31 d. labdaros sąskaitoje buvo 652,83 Eur.
Viso parama natūra 5003,88 Eur. Iš jų:
• Parama maistu (fizinis asmuo) – 49,08 Eur;
• Parama Laisvės TV (apsaugos priemonės)- 2024,50 Eur;
• Parama LT Campus (apsaugos priemonės)- 636,20 Eur;
• Parama fizinis asmuo (apsaugos priemonės)- 782,50 Eur;
• Parama fizinis asmuo (sauskelnės) - 661,60 Eur;
• Parama fizinis asmuo (baldai) - 850,00 Eur (4 pav.)

4 pav. 2020 m. gauta parama
9. APLINKOS TVARKYMAS
2020 m. padaryta daug svarbių darbų, tvarkant globos namų teritoriją ir prieigas:
• “Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kukarskės globos namuose” projektas
pareikalavo paruošti vietą saulės baterijoms mūsų teritorijoje. Todėl buvo nugriauti seni statiniai,
išvežtos atliekos, samdyta technika pašalinti pamatus.
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• Prie įvažiavimo į globos namų teritoriją pakelėje stovėjo seni, ligų pažeisti medžiai. Jie
išpjauti.
• Nemuno pakrantę padeda prižiūrėti ir tvarko Kidulių seniūnija.
Laimėtas VVG projektas labai pagerintų infrastruktūros pritaikomumą neįgaliesiems
asmenims, judantiems kompensacinės technikos pagalba. O tokių asmenų globos namuose tikrai
daugės. Įrengus takelius ir iš projekto įdarbinus dar 2 darbuotojus, į sodą, kiemą būtų galima išvežti
ir daugiau silpnos sveikatos gyventojų, taikyti jiems įvairias rekreacinės terapijos procedūras.
10. 2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI
Globos namai ir toliau 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 ir orus
gyvenimas.
2021 m. bus siekiama:
• užtikrinti socialinės globos kokybės reikalavimus;
• tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, didinti
teikiamos pagalbos veiksmingumą;
• įgyvendinti vykdomus projektus ir inicijuoti naują projektinę veiklą
• visokeriopai tvarkyti ir gražinti globos namų patalpas ir aplinką;
• globos namų teritoriją pritaikyti patogiam ir saugiam naudojimuisi asmenims turintiems
specialiųjų poreikių;
• kelti darbuotojų kompetencijų lygį, gerinti komandinį darbą, skatinti motyvaciją;
• pagerinti darbuotojų darbo sąlygas;
• bendradarbiauti su kitais globos namais, seniūnijomis bei kitomis organizacijomis;
• pritraukti kuo daugiau savanorių ir praktikantų;
• užtikrinti įstaigos atvirumą bendruomenei;

Ataskaitą parengė:
Vyresn. socialinė darbuotoja,
pavaduojanti direktorę

Jolanta Žemaitienė

