KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ VADOVO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Dotnuva
2016-01-28

1. Bendra informacija apie įstaigą
Dotnuvos slaugos namai – Kėdainių rajono Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti
socialines paslaugas. Įsteigta 1995 m. spalio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės (kodas 111103885)
tarybos sprendimu. Įstaiga įregistruota Registrų centre, kodas 193037766. Adresas – Darželio g.6,
Dotnuva, Kėdainių rajonas. Tel.nr. 8-347 45524, el.p. slaugosnamai.dotnuva@kedainiai.lt.
tinklalapis: www.dotnuvosslaugosnamai.lt.
1.1. Įstaigos veiklos rūšys
Dotnuvos slaugos namai – licencijuota Kėdainių r. Savivaldybės įstaiga, kurios pagrindinė
veikla – stacionari, senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globa.
Įstaigoje teikiama Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus
asmenims (Licencija Nr. L000000505 (išduota 2014-12-15) ir institucinė socialinė globa (ilgalaikė,
trumpalaikė) suaugusiems žmonėms su negalia (Licencija Nr. L000000506 (išduota 2014-12-15).
Stacionari suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigos veikla (Leidimas – higienos pasas Nr. 9-0138(14),
išduotas – 2015-03-09), ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (bendrosios
praktikos slauga, kineziterapija, masažas) (Leidimas – higienos pasas Nr. 9-0137914), išduotas
2015-03-09.
1.2. Įstaigos vadovas
Dotnuvos slaugos namų direktorius – Vytautas Gogaitis. Įstaigai vadovauja nuo 2007 m.
sausio 2 d. Darbo socialinių paslaugų srityje stažas – 22 metai, socialinio darbuotojo kvalifikacinė
kategorija, socialinio darbo magistras.
1.3. Įstaigos veiklos rezultatai
Įstaigos socialinės veiklos prioritetai 2015 m. buvo gyventojų savarankiškumo ugdymas,
motyvacijos pačiam atlikti įvairias veiklas palaikymas, gyvenimo sąlygų gerinimas. Slaugos namų
pagrindinis tikslas – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą užtikrinančią efektyvią
kompleksinę pagalbą gyventojams ir tenkinti socialinių paslaugų poreikį.
Paslaugų gavėjų skaičius (2015.01.01. – 2015.12.31)
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Paslaugų gavėjai
Senyvo amžiaus asmenys
Suaugę asmenys su negalia
Iš viso:

Viena iš priemonių – socialinių paslaugų plėtra. Įstaiga gali suteikti paslaugas 45 paslaugų
gavėjams. 2016 m. iš įstaigos išvyko arba mirė 7 asmenys, atvyko 10 paslaugų gavėjų (10 moterų).
Įstaigoje gyvenančių paslaugų gavėjų vidutiniškai – 44 asmenys (1 lentelė).
Per metus paslaugų gavėjams buvo teikiamos konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo
paslaugos. Gyventojams per 2015 metus buvo suteikta nemažai konsultavimo, informavimo ir
tarpininkavimo paslaugų. Tarpininkauta slaugos namų gyventojams (migracijos tarnyboje,
Valstybinėje socialinio draudimo fondo skyriuje „Sodroje“, Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyriuje). 47 gyventojai buvo vežti į Kėdainių sveikatos
priežiūros įstaigas pas įvairius specialistus, konsultuota 150 atvejų, 45 slaugos namų gyventojams
suteikta 125 šeimos gydytojo konsultacijų. Psichiatrai konsultavo 54 kartus. Kėdainių ligoninėje
gulėjo 12 gyventojai (chirurgijos skyriuje 1, terapiniame skyriuje 2, kardiologiniame skyriuje 1,
palaikomo gydymo ir slaugos skyriuje 4, terapiniame-chirurginiame 1, reanimaciniame-terapiniame
2, terapiniame-kardiologiniame 1 paslaugų gavėjas). Kauno klinikose konsultavosi 9, stacionarias
gydymo paslaugas gavo 4 paslaugų gavėjai.
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Kėdainių bei Dotnuvos ambulatorijos dantų gydytojai slaugos namų gyventojams 23 kartus
suteikė dantų gydymo paslaugas. Pagal šeimos gydytojo paskyrimą, 88 kartus teiktos masažo
paslaugos. Kasdien teikiamos kineziterapijos paslaugos kiekvienam gyventojui pagal jo negalės ar
gebėjimų lygį. Tarpininkauta 37 paslaugų gavėjams, konsultacijos sveikatos priežiūros įstaigoje
suteiktos 47 paslaugų gavėjams, stacionarias gydymo paslaugas gavo 4 asmenys.
Įgyvendinant vieną iš 2015 metų veiklos plano tikslų dėl socialinių paslaugų teikimo
įgyvendinimo, kad teikiamos paslaugos atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius, įsigytos
funkcinės lovos (2 vnt.), čiužiniai nuo pragulų (5 vnt.), reguliuojamo aukščio vaikštynė (1 vnt.),
kineziterapijos kilimėliai (3 vnt.), kamuoliai mankštai (3 vnt.), perkėlimo diskai (3 vnt.),
ergonomiškų įrankių, pritaikytų asmenims su negalia rinkinys (šaukštas ir šakutė) (5 vnt.) ir kt.
Įsigytas projektorius, nešiojamas kompiuteris, Office programų paketai (6 vnt.), darbo rūbai
personalui.
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-258 „Dėl turto
perdavimo ir pasitikėjimo teise valdomo turto perdavimo“, priimta patikėjimo teisė valdyti, naudoti
ir disponuoti Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausiusį ir Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos pasitikėjimo teise valdytą ilgalaikį turtą (72 vnt.), kurio vertė 61122,53
eurų. Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS258 „Dėl turto perdavimo ir pasitikėjimo teise valdomo turto vertės padidinimo“ priimtas apskaityti
Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausęs ilgalaikis turtas (padidinti pasitikėjimo
teise valdomo nekilnojamojo turto įsigijimo savikainą, atlikus rekonstrukcijos, remonto, esminio
pagerinimo darbus nurodytam objektui). Vertės padidinimo kaina 1065017,05 eurų. Trumpalaikis
turtas (756 vnt.), kurio suma 52287,42 eurai.
Socialinės atskirties mažinimui, socialinių įgūdžių palaikymui, socialiniam dalyvavimui
skatinti, asmens savarankiškumo palaikymui ir skatinimui, įstaigoje vykdomas socialinis darbas
(meniniai, darbiniai užsiėmimai su gyventojais, higienos įgūdžių palaikymas, supažindinimas su
švaros, tvarkos, gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, spaudos, literatūros, informacinių priemonių
prieinamumas, kultūrinė veikla). Visuose gyvenamuosiuose kambariuose (23) yra televizoriai, 15
kambarių yra šaldytuvai gyventojams, 8 kambarių gyventojai naudojasi bendru šaldytuvu.
Socialinio užimtumo veiklai vykdyti sukurtos atskiros erdvės: biblioteka – poilsio kambarys,
virtuvė. Kiekvienas, padedamas socialinių darbuotojų, gali užsiimti mėgstama veikla. Įstaigoje
minimos religinės šventės, puoselėjamos religinės apeigos, gyventojų prašymu, juos aplanko
dvasininkas. Įvairių švenčių proga gyventojams organizuojami koncertiniai pasirodymai, kuriuos
surengia mūsų įstaigos partneriai. Salėje sumontuotas projektorius, kurio pagalba gyventojai ir
darbuotojai turi galimybę peržiūrėti praėjusių renginių, švenčių, kelionių įrašus, nuotraukas. Įstaigos
gyventojams buvo suorganizuotos ekskursijos į Burbiškių dvarą, Prezidentūrą ir Valdovų rūmus.
Šv. Kazimiero ordino iniciatyva ir lėšomis įrengtas akustinės terapijos ir regeneracijos
kabinetas, kuriame vaizdo, muzikos ir vibracijos pagalba gerinama fizinė ir psichologinė paslaugos
gavėjo savijauta. Šių paslaugų nuo 2015 m. spalio mėnesio 74 kartus suteikta gyventojams ir 47
kartus darbuotojams. Kasdien vedamos grupinės mankštos ir individualūs užsiėmimai su
gyventojais. Užsiėmimus ir mankštas veda kineziterapeutas.
1.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas.
Dotnuvos slaugos namai teikia trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus
ir suaugusiems asmenims su negalia pagal paslaugų sudėtį, nurodytą Socialinių paslaugų kataloge.
2015 metais Dotnuvos slaugos namuose vidutiniškai per mėnesį gyveno 44 paslaugų gavėjai.
Įstaigoje 2015 metams patvirtintas etatų skaičius - 29,75. Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsteigtas
kineziterapeuto etatas. 2016 m. pabaigoje įstaigoje buvo 30,75 darbuotojų etatų (2 lentelė).
2 lentelė
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Specialistai

Ūkinis ir techninis personalas
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Direktorius
Pavaduotoja ūkio reikalams
Vyr. buhalterė

19,75
Socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo padėjėjai,
slaugytojai, slaugytojų padėjėjai,
gydytojas, dietistas, kineziterapeutas
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Ūkio reikalų tvarkytojas,
energetikas, vairuotojas, santechnikas
– šaltkalvis, vyr. virėjas, virėjas,
pagalbinis kiemo darbininkas,
valytojas, pastatų priežiūros
darbininkas

Įstaigoje suformuota tokia personalo struktūra, kuri užtikrina socialinių paslaugų kokybę,
leidžiančią siekti įstaigos tikslų. Personalo pareigybių aprašymai apibrėžia įstaigos darbuotojo
konkrečias funkcijas, o kompetencijų palaikymui ir ugdymui, 2015 metais 17 darbuotojų 32 kartus
dalyvavo periodiniuose mokymuose. Privalomuose pirmos pagalbos mokymuose dalyvavo 28,
higienos mokymuose dalyvavo 25 darbuotojai.
Vyresnioji slaugytoja, vadovaudamasis įstaigos vadovo patvirtinta tvarka ir pagal gydytojo
paskyrimus, išduoda paslaugų gavėjams vaistus, būtinas slaugos priemones. Vyriausiasis socialinis
darbuotojas, vadovaudamasis pareigybiniais nuostatais, organizuoja socialinį darbą įstaigoje,
koordinuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų veiklą.
1.5. Finansų išteklių valdymas
Eil.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Informacija apie Dotnuvos slaugos namų išlaidas per 2015 metus
(3 lentelė)
Išlaidų pavadinimas
Suma (Eur.)
Darbo užmokestis
164782,00 Eur.
Socialinio draudimo įmokos
50981,00. Eur.
Mityba
52184,00. Eur.
Medikamentai
13898,00. Eur.
Ryšių paslaugos
1368,00. Eur.
Apranga ir patalynė
4585,00. Eur.
Spaudiniai
152,00 Eur.
Kitos prekės
14455,00 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas
531,00 Eur.
Komunalinės paslaugos
20511,00. Eur.
Transporto išlaidos
3353,00 Eur.
Kitos paslaugos
3909,00 Eur.
Ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti
2888,00 Eur.
Komandiruotės
98,00 Eur..
VISO:
333695,00 Eur.

Pajamos (lėšos) sudaro:
 Valstybės biudžetas 816,00 Eur.
 Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 74439,00 Eur.
 Savivaldybės biudžeto lėšos 120112,00 Eur.
 Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje (mokamas pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašo patvirtinimo“). 139051,00 Eur.
 Paramos lėšos 2442,00Eur.
Iš viso: 336860,00 Eur.
Įsiskolinimas 2016 m. sausio 1 dienai – 731.03 visa suma už prekes ir paslaugas.
1.6. Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas
Dotnuvos slaugos namus sieja artima partnerystė ir glaudus bendradarbiavimas su Kėdainių
rajono savivaldybe, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetu, Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyriumi, Kėdainių rajono savivaldybės administracija,
Kėdainių socialiniu bendruomenės centru, VŠĮ Dotnuvos ambulatorija, Kėdainių pirminės sveikatos
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priežiūros centru, Kėdainių ligonine, Šėtos socialinio ugdymo centru, Josvainių socialiniu ir
ugdymo centru“, „Kėdainių krašto“ televizijomis, paramos-labdaros fondu „Viltis-Vikonda“,
laikraščių „Mugė“, „Rinkos aikštė“ redakcijomis, Dotnuvos bendruomenės centru, Dotnuvos
seniūnija, Dotnuvos pagrindine mokykla, Akademijos mstl. vaikų darželiu „Kaštonas“, Kėdainių
muzikos mokykla, Pasaulietiniu šv. Kazimiero ordinu, Kėdainių muzikos mokykla, Kėdainių
profesinio rengimo centru.
1.7. Įstaigos problemos ir jų sprendimas
Įstaigai 2014 metų lapkričio 13 dieną įsikėlus į renovuotas buvusio darželio patalpas, praėjus
pusmečiui, t. y. 2015 metų pavasarį ir prasidėjus pavasariniam polaidžiui, išaiškėjo didelė problema
– gruntiniai vandenys patenka į įstaigos rūsį, užliedami didžiąją jo dalį. Svarbu tai, jog ši problema
aktuali ir dar dėl to, kad vanduo užlieja neįgaliųjų keltuvo šachtą. Įstaigoje paslaugas gaunantys
asmenys gyvena kambariuose, kurie yra pirmame ir antrame aukšte. Tai žmonės, turintys įvairių
negalių, tame tarpe ir judėjimo, todėl keltuvas jiems vienintelė priemonė patekti į valgyklą,
užsiėmimų kambarį ar aplankyti savo bičiulius. Darbuotojams neveikiantis keltuvas apsunkina
kasdienį darbą.
Įstaiga nepajėgi šios problemos pašalinti, jos sprendimui reikalinga specialistų nuomonė ir
pagalba.

Dotnuvos slaugos namų direktorius

Vytautas Gogaitis
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