KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ VADOVO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018-01-29, Dotnuva

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 2015-03-09),
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 – 23 metai, socialinio darbo magistras.
4. Įstaigos veiklos rezultatai
Įstaigos socialinės veiklos prioritetas 2017 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.
Įstaiga gali suteikti paslaugas 45 paslaugų gavėjams. Iki gruodžio mėnesio įstaigoje ilgalaikė socialinė
globa buvo teikiama 47 paslaugų gavėjams. 2017 m. mirė 14 asmenys, iš kurių 1 vienišas ir neturintis artimųjų
palaidotas Dotnuvos kapinėse (Dotnuvoje). Atvyko 15 paslaugų gavėjų (8 moterys ir 7 vyrai). Vienas asmuo
atvyko iš kitos globos įstaigos. Įstaigoje gyvenančių paslaugų gavėjų skaičiaus vidurkis per metus – 45
asmenys (1 lentelė).
Paslaugų gavėjų skaičius (2017 01 01– 2017 12 31)

1 lentelė

Laikotarpis
2017- 01- 01

2017- 12- 31

42
3
45

41
5
46

Paslaugų gavėjai
Senyvo amžiaus asmenys
Suaugę asmenys su negalia
Iš viso:

Gyventojams per 2017 metus buvo teikiamos konsultavimo, informavimo ir tarpininkavimo paslaugos.
Tarpininkauta slaugos namų gyventojams migracijos tarnyboje, Valstybinėje socialinio draudimo fondo
skyriuje („Sodroje“), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, Dotnuvos
seniūnijoje). Didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui ne tik su įstaigoje paslaugas gaunančiais
asmenimis, bet ir su jų artimaisiais, šeimos nariais.
Konsultacijos sveikatos priežiūros įstaigoje suteiktos visiems būtinosios paslaugos gavėjams pagal
poreikį. Kineziterapijos ir masažo paslaugos, akustinės terapijos ir regeneracijos seansus lanko ir gyventojai, ir
darbuotojai. Socialinės atskirties mažinimui, socialinių įgūdžių palaikymui, socialiniam dalyvavimui skatinti,
asmens savarankiškumui palaikyti ir skatinti įstaigoje vykdomas socialinis darbas (meniniai, darbiniai
užsiėmimai su gyventojais, higienos įgūdžių palaikymas, supažindinimas su švaros, tvarkos, gyventojų vidaus
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tvarkos taisyklėmis, spaudos, literatūros, informacinių priemonių prieinamumas, kultūrinė veikla). Gyventojų
užimtumo veiklai vykdyti sukurtos atskiros erdvės: biblioteka-poilsio kambarys, virtuvė. Kiekvienas
gyventojas savarankiškai ar padedamas socialinių darbuotojų, gali užsiimti mėgstama veikla. Įstaigoje
tradiciškai minimos religinės šventės Velykos, Kūčios. Organizuojami koncertai, susitikimai. 2017 m.
lapkričio mėn. 16 d. vyko susitikimas su rašytoja A. Grupas, kurį suorganizavo vyr. socialinė darbuotoja.
Susitikimo metu autorė pristatė savo knygą, pasidalijo slaugytojos darbo patirtimi užsienyje. Koncertus
dovanojo Akademijos darželio „Kaštonas“ auklėtiniai, Trečiojo amžiaus universiteto senjorų ansamblis,
Vilainių kultūros centro ansamblis, Kalėdoms įstaigą papuošė Kėdainių pagalbos šeimai centro, Vaikų dienos
centro lankytojai.
Vadovo indėlis. 2017 m. balandžio 21 d. Dotnuvos slaugos namų darbuotojų velykinių margučių
konkursas-paroda „Visi margučiai gražūs, bet yra gražiausias“.
2017 m. liepos 29 d. įvyko Lietuvos socialinių globos įstaigų komandinės „Hel-Pongo“ varžybos
„Šaltakraujiškas tikslumas lemia tavo sėkmę“.
2017 m. liepos mėn. surengta dailininkės Ž. Kanapeckaitės darbų paroda. 2017 metais iki dabar veikia
nuolatinė Kėdainių dailės mokyklos mokinių darbų paroda.
Įgyvendinant 2017 metų veiklos plano tikslą dėl socialinių paslaugų teikimo įgyvendinimo, kad
teikiamos paslaugos atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius, įsigytos funkcinės lovos (3 vnt.),
reguliuojamo aukščio vaikštynė (2 vnt.), spintelės prie lovos (10 vnt.), šaldytuvai (5 vnt.). Įsigyta patalynė,
antklodės, slaugos priemonės nuo pragulų. Mobili masažo kėdė, įvairios kineziterpijos priemonės gyventojų
reabilitacijai, judėjimo funkcijų palaikymui ir lavinimui.
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.
2 lentelė
Vadovai
Specialistai
Kvalifikuoti darbininkai
1,75
9,5
20,75
Įstaigoje suformuota personalo struktūra, užtikrinanti socialinių paslaugų kokybę, leidžianti siekti
įstaigos tikslų. Darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose: socialiniai darbuotojai (3) išklausė po
20 val. mokymų. Socialinių darbuotojų padėjėjos (4) dalyvavo 16 val. periodiniuose mokymuose. Slaugytojos
dalyvavo periodiniuose mokymuose, visos turi bendrosios praktikos slaugytojos licencijas. Vyriausias
socialinis darbuotojas įgijo socialinio darbo magistro laipsnį, jam suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo
kvalifikacinė kategorija. Socialinės darbuotojos turi socialinio darbuotojo kvalifikacines kategorijas.
Kineziterapeutė įgijusi kineziterapijos magistro laipsnį. Nekvalifikuotų darbininkų įstaigoje nėra.
Įstaigos direktorius, pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, vyr. buhalterė, vyresnioji
slaugytoja dalyvavo mokymuose, susijusiuose su naujojo Darbo kodekso priėmimu nuo 2017 m. liepos 1 d.
Vyr. socialinė darbuotoja vyko į mokymus viešųjų pirkimų klausimais. Mokymo kursuose, kvalifikacijos
kėlimo kursuose įstaigos darbuotojai tobulino savo specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas. Gautos žinios
tiesiogiai pritaikytos praktinėje veikloje, jomis pasidalinta su kolegomis.
6. Finansų išteklių valdymas
Eil.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacija apie Dotnuvos slaugos namų išlaidas per 2017 metus
Išlaidų pavadinimas
Suma (Eur.)
Darbo užmokestis
206 697
Socialinio draudimo įmokos
63 398
Mityba
50 620
Medikamentai
8 027
Ryšių paslaugos
1 291
Apranga ir patalynė
8 347
Spaudiniai
500

(3 lentelė)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Transporto išlaidos
Kitos paslaugos
Ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti
Komandiruotės
Iš VISO:

16 489
1 057
20 371
4 669
8 907
7 600
39 7973

Pajamos (lėšos) sudaro:
 Valstybės biudžetas 2 000 Eur. Dėl naujo darbo užmokesčio įstatymo taikymo.
 Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 89 877 Eur.
 Savivaldybės biudžeto lėšos 133 737 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“): 190 947 Eur.
 Paramos lėšos: 1 448 Eur.
Iš viso: 418 009 Eur.
Įsiskolinimas 2018 m. sausio 1 dienai 138,39 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, Pasaulietiniu šv. Kazimiero ordinu.
2017 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su labdaros-paramos fondu „Viltis-Vikonda“, Biržų
rajono Legailių globos namais, Šėtos SUC, Josvainių SUC, Kėdainių pagalbos šeimai centru.
Bendradarbiavimas vykdomas įstaigų gerosios patirties sklaidos, bendrų projektų, susijusių su įstaigos
gyventojų ir (ar) darbuotojų kultūrinėmis, edukacinėmis, sporto ir kitomis veiklomis.
8. Įstaigos problemos ir jų sprendimas.
Įstaigos virtuvėje pradėjus nuolat kimštis nuotekų vamzdynui, 2017 m. gegužės 16 d. pakeistas
nuotekų vamzdis iš virtuvės į riebalų gaudyklę.
Lietaus vandenys nuolat patekdavo į rūsio patalpas. Atliktas drenažas, paklotas naujas drenažinis
vamzdis, kuriuo susikaupę lietaus vandenys nukreipiami į kanalizacijos šulinį.
Kolektorius, kuriame yra įvesti 14 geoterminio šildymo gręžinių įvadų, nuolat būdavo pilnas gruntinio
vandens. Paklotas 11 m plastikinis vamzdis nuo kolektoriaus į kanalizacijos šulinį.
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo skirta 1,25 slaugytojos padėjėjos etato. Tuo
pagerintas slaugos ir priežiūros paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas.

Direktorius

Vytautas Gogaitis
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