KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ VADOVO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

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. (8 347) 45524, el. p. slaugosnamai.dotnuva@kedainiai.lt, svetainė:
www.dotnuvosslaugosnamai.lt.
2. 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 201503-09), ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (bendrosios praktikos slauga,
kineziterapija, masažas) (leidimas – higienos pasas Nr. 9-0137914, išduotas 2015-03-09).
3. Įstaigos vadovas
Dotnuvos slaugos namų direktorius – Vytautas Gogaitis. Įstaigai vadovauja nuo 2007 m. sausio 2 d.
Darbo socialinių paslaugų srityje stažas – 24 metai, socialinio darbo magistro laipsnis.
4. Įstaigos veiklos rezultatai
Įstaigos socialinės veiklos prioritetas 2018 metais – žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas,
gyventojų saugumo užtikrinimas. Slaugos namų strateginis tikslas – sukurti saugią socialinę aplinką,
teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas
viešąsias paslaugas. Siekiant tikslo įgyvendinimo, įstaigoje vykdoma socialinės apsaugos plėtojimo
programa, kurios pagrindinės priemonės yra socialinės globos teikimas asmenims su sunkia negalia ir
socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas.
Iki gruodžio mėnesio įstaigoje ilgalaikė socialinė globa buvo teikiama 46 paslaugų gavėjams. 2018
m. mirė 10 asmenų. Atvyko 7 paslaugų gavėjai (3 moterys ir 4 vyrai). Vienas asmuo išvyko gyventi į
savo namus, vienas buvo perkeltas į kitą globos įstaigą. Įstaigoje gyvenančių paslaugų gavėjų skaičiaus
vidurkis per metus – 45,1. Asmenų su sunkia negalia skaičius per metus – 29 asmenys.
Paslaugų gavėjų skaičiaus pokytis pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė

Paslaugų gavėjų skaičius (2018 01 01– 2018 12 31)
Laikotarpis
Paslaugų gavėjai
Senyvo amžiaus asmenys
Suaugę asmenys su negalia
Iš viso:

2018 - 01 - 01

2018 – 12 - 31

41
5
46

40
3
43

Gyventojams per 2018 metus buvo teikiamos konsultavimo, informavimo ir tarpininkavimo
paslaugos. Tarpininkauta slaugos namų gyventojams migracijos tarnyboje, Valstybinio socialinio
draudimo fondo Kauno skyriuje, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos
skyriuje, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnyboje, Dotnuvos seniūnijoje, Rusijos
ambasadoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui ne tik su įstaigoje paslaugas gaunančiais
asmenimis, bet ir su jų artimaisiais, šeimos nariais.
Socialinės atskirties mažinimui, socialinių įgūdžių palaikymui, socialiniam dalyvavimui skatinti,
asmens savarankiškumui palaikyti ir skatinti įstaigoje vykdomas socialinis darbas (edukaciniai
užsiėmimai su gyventojais, higienos įgūdžių palaikymas, supažindinimas su švaros, tvarkos, gyventojų
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vidaus tvarkos taisyklėmis, spaudos, literatūros, informacinių technologijų prieinamumas, kultūrinė
veikla, išvykos). Gyventojų užimtumo veiklai vykdyti sukurtos atskiros erdvės: biblioteka-poilsio
kambarys, virtuvėlė.
Kiekvienas gyventojas, priklausomai nuo savarankiškumo lygio, savarankiškai ar padedamas
socialinių darbuotojų, gali užsiimti mėgstama veikla. Siekiant skatinti ir palaikyti asmens, turinčio negalią
socialinį dalyvavimą, įstaigoje organizuotas susitikimas su rašytoja V. Šereikiene, knygų apie tėvą
Stanislovą autore, armonikierių ansamblio koncertas, Akademijos kultūros centro ansamblių koncertai,
Muzikos mokyklos moksleivių, Kaštono mokyklos-darželio ugdytinių koncertai, dalyvavimas kitų globos
įstaigų renginiuose.
Teikiamos kineziterapijos ir masažo paslaugos. Akustinės terapijos ir regeneracijos kabineto
paslaugomis naudojasi gyventojai, darbuotojai. Kasdien vedamos grupinės ir individualios mankštos
gyventojams.
Konsultacijoms į šeimos gydytoją buvo kreiptasi 234 kartus. 85 kartus gyventojai vyko
konsultuotis pas specialistus į Kėdainių PSPC ir Kauno klinikas: psichiatro – 32, akių ligų – 19,
neurologo – 8, traumatologo, chirurgo, endokrinologo, dermatologo – 4 kartus ir t. t.
Vadovo indėlis.
2018 m. rugpjūčio 18 d. kartu su Kėdainių rajono savivaldybės Sporto ir turizmo skyriumi
suorganizuotos jau tradicinėmis tapusios Lietuvos socialinių globos įstaigų darbuotojų lengvosios
atletikos varžybos „Savų rekordų siekiam mes lengvai“.
Liepos 27-28 dienomis suorganizuotas respublikinis VŠĮ „Plieno bebrai“ medžio drožėjų pleneras
„Miško pasakos“, kurio metu medžio drožėjų išdrožtos šešios medžio skulptūros padovanotos įstaigai.
Įgyvendinant 2018 metų veiklos plano tikslą dėl socialinių paslaugų teikimo įgyvendinimo, kad
teikiamos paslaugos atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius, savarankiškiems gyventojams,
gebantiems susitvarkyti savo buitį, aplinką ir siekiant palaikyti, bei skatinti jų savarankiškumą, taip pat jų
aplinkai suteikti jaukumo, nupirkta 3 komplektai baldų (lova, spintelė prie lovos, lentynėlė ir stalas).
Fiziniam aktyvumui palaikyti nupirktas mini boulingo komplektas. Įsigyta patalynės, rūbų, avalynės,
slaugos priemonių. Pastatyta didelė lauko pavėsinė, jos prieigos išklotos trinkelėmis. Siekiant užtikrinti
gyventojų, darbuotojų ir įstaigos turto saugumą, įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Virtuvėje sumontuotas
oro kondicionierius, kompiuterio komplektas.
5. 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.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198), įstaigoje nustatyti 3 pareigybių lygiai, atnaujinti pareigybių
aprašymai. Etatų skaičius įstaigoje pagal pareigybių lygius pateikiamas 2 lentelėje.
Etatų skaičius pagal pareigybių grupes
Vadovai
1,75

Specialistai
9,5

Kvalifikuoti darbininkai
20,75

2 lentelė
Viso etatų
32

Įstaigoje suformuota personalo struktūra, užtikrinanti socialinių paslaugų kokybę, leidžianti siekti
įstaigos tikslų. 2018 metais daugiau kaip 75 % įstaigos personalo dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
mokymuose, išklausytos 567 akademinės valandos mokymų.
Mokymo kursuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose įstaigos vadovas, socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo padėjėjos, slaugytojos, buhalterė, slaugytojų padėjėjos tobulino savo specialiąsias ir
bendrąsias kompetencijas. Dietistė išklausė 40 valandų kursus ir įgijo dietisto kvalifikaciją. 5 darbuotojos
išklausė 360 ak. valandų slaugytojo padėjėjo kursus ir įgijo slaugytojos padėjėjos kvalifikaciją.
Įstaigos socialiniai darbuotojai turi suteiktas kvalifikacines kategorijas: socialinio darbuotojo (1) ir
vyresniojo socialinio darbuotojo (2).
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6. Finansinių išteklių valdymas
Informacija apie Dotnuvos slaugos namų išlaidas per 2018 metus
Eil.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Transporto išlaidos
Kitos paslaugos
Ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti
Komandiruotės
Iš VISO:

(3 lentelė)

Suma (Eur.)
250 093
76 503
56 339
10 130
905
9 991
382
14 795
1 979
17 709
5 640
12 070
16 377
104
476 495

Pajamos (lėšos) sudaro:
 Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 88 700 Eur.
 Savivaldybės biudžeto lėšos 157 196 Eur.
 Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje (mokamas pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo
patvirtinimo“): 206 797 Eur.
 Paramos lėšos: 2105 Eur.
Iš viso: 454 798 Eur.
Įsiskolinimas 2019 m. sausio 1 dienai: 22,14 Eur. Visa suma už prekes ir paslaugas.
7. Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas
Dotnuvos slaugos namus sieja artima partnerystė ir glaudus bendradarbiavimas su Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi, Kėdainių rajono savivaldybės administracija,
Kėdainių socialiniu bendruomenės centru, VŠĮ Dotnuvos ambulatorija, Kėdainių PSPC, Kėdainių
ligonine, laikraščių „Mugė“, „Rinkos aikštė“ redakcijomis, Dotnuvos seniūnija, Dotnuvos pagrindine
mokykla, Akademijos mstl. vaikų darželiu „Kaštonas“, Kėdainių muzikos mokykla, Kėdainių Dailės
mokykla, Pasaulietiniu šv. Kazimiero ordinu.
2018 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kėdainių lietuvių ir švedų draugija, Anykščių
socialinės globos namais, Šeduvos globos namais, Elektrėnų socialinės globos namais, Kėdainių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Bendradarbiavimas vykdomas įstaigų gerosios patirties
sklaidos, bendrų projektų, susijusių su įstaigos gyventojų ir (ar) darbuotojų kultūrinėmis, edukacinėmis,
sporto ir kitomis veiklomis. Apsilankyta Šeduvos globos namuose, Elektrėnų socialinės globos namuose,
Biržų rajono Legailių globos namuose. Pasikeista gerąja patirtimi socialinio darbo, slaugos paslaugų
teikimo srityse.
2018 metų sausio – vasario mėnesį pagal vyriausios socialinės darbuotojos parengtą projektą
„Papuoškim Lietuvą šimtais žiedų“, skirtą Lietuvos šimtmečio jubiliejui, bendradarbiavimo partneriai:
Biržų rajono Legailių globos namai, Šėtos SUC, Josvainių SUC ir mūsų įstaiga vykdė edukacinį
užsiėmimą, kurio metu pagaminta beveik 400 gėlių žiedų ir projekto pabaigoje iš jų, vasario 16 dieną,
Dotnuvos slaugos namuose, dalyvaujant minėtų įstaigų gyventojams, sukurtas Lietuvos žemėlapis.
Įstaigos gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, dalyvavo Šėtos SUC organizuotame renginyje
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, dalyvauta Protų mūšyje, kurį organizavo Josvainių socialinis ir
ugdymo centras. Kėdainių lietuvių švedų draugija surengė Velykų šventę „Truputį švediškai“.
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8. Įstaigos problemos ir jų sprendimas.
Įstaigos turimas tarnybinis automobilis Crysler Vojager pagamintas 2001 metais. Vidutinės kuro
sąnaudos 100 km yra 17,51 litro. 2018 metais tai sudarė 1704,88 Eur išlaidų degalams. Automobilio
remontui išleista 1764,26 Eur. Automobilis naudojamas kiekvieną darbo dieną, todėl laikui einant,
išlaidos jo remontui dar labiau didės. Todėl įstaigai būtų tikslinga įsigyti naujesnį, ekonomiškai
naudingesnį automobilį. Mažesnės kuro sąnaudos ir išlaidų remontui sumažėjimas leistų įstaigai sutaupyti
iki 1700,00 Eurų per metus.
Įstaigos teritorijoje stovi trys pavėsinės – buvusio darželio turtas, perduotas įstaigos naudojimui.
Visų trijų pastatų būklė avarinė, lūžta stogai, byra plytos. Stogai uždengti sena asbestine danga, kuri, kaip
skelbiama, sukelia vėžį. Jokia veikla jose negalima, įstaigos bendro aplinkos vaizdo taip pat nepuošia.
Atlikus atnaujinimo darbus ar nugriovus ir galbūt pastačius naujas pavėsines, būtų galima įrengti erdves
gyventojų užimtumui, edukacijai, susibūrimams, šventėms. Tačiau įstaiga neturi lėšų tokioms reikmėms ir
šią problemą padėtų išspręsti rajono savivaldybės administracija, skirdama lėšų šiems darbams atlikti.

Direktorius

Vytautas Gogaitis

Rengėjas:
Jolanta Norvilienė, vyriausioji socialinė darbuotoja
2018-01-25
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