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Vadovaujantis Socialiniq paslaugq prieZitros departamento prie Socialines apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus Aivydo Ker5ulio 2011 m. geguZes 23 d. isakymu Nr. V2-39, buvo

[vertinta Stonaidiq socialines globos namU (toliau - Globos namai) teikiamos socialinds globos

kokybe.

Vertinim4 atliko: Socialinirl paslaugq prieZiflros departamento prie Socialines apsaugos ir

darbo ministerijos [staigq prieZifiros skyriaus vyriausioji specialiste Kristina Suslavidilte -

Jokubauskiene.

Vertinimo tikslas: [vertinti Globos namq teikiamos socialines globos atitikt[ Socialines

globos normq apraSo, patvirtinto LR Socialines apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d.

[sakymu Nr. 41-46 (zin.,2007, Nr. 24-931),4 priedui "senyvo amZiaus asmenq ir suaugusirtr

asmenq su negalia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos normos, taikomos socialines globos

namams" (toliau - Socialines globos normos) ir specifiniams reikalavimams, nustatytiems

atskiruose teises aktuose.

Naudoti metodai: pokalbiai su Globos namq personalu ir globojamais asmenimis,

dokumentq anahze, stebej imas.

Gywentojq skaiiius: vertinimo metu Globos namuose ilgalaike (trumpalaike) socialine

globa buvo teikiama 185 asmenims, i5 jq 3a gyventojams su sunkia negalia. Globos namuose

gyvena asmenys i5 29 savivaldybirS daugiausiai i5 Plunges rajono savivaldybes - 53.

Vertinimo metu i5nagrin6ti:

- atsitiktine tvarka pasirinktq asmenq poreikio paslaugoms vertinimo (pervertinimo)

dokumentai;

- atsitiktine tvarka pasirinktq asmenq individualDs socialines globos planar;

- atsitiktine tvarka pasirinktos sutartys tarp asmens ir [staigos;

[staigq prieZiriros skyrius



- atsitiktine tvarka pasirinktq paslaugq gavejq asmens bylos;

- vidaus tvarkos taisykles gyventojams;

- gyventojq tarybos nuostatai bei su tarybos veikla susijE dokumentai;

- asmenq, jq globejtt rupintojq, kitq Seimos nariq ar artimqjq giminaidiq skundq ir

pra5ymq registravimo Zurnalas bei pateikti skundai ir pra5ymai;

- nelaimingq [vyki6 susijusiq su asmens sveikatos bukles pasikeitimu (pablogejimu) ar

asmens teisiq paZeidimais registravimo dokumentai (sveiktos btkles pasikeitimai ir I ar su tuo susijq

nelaimingi [vykiai fiksuojami sveikatos prieZifiros personalo, asmens teisiq paZeidimai ir kiti [vykiai

fiksuojami socialiq darbuotojrf ;

- patvirtintas pareigybiq s4ra5as bei struktfira;

- tiesiogiai su gyventojais dirbandiq darbuotojq bei pavaduotojo socialiniam darbui

pareigybiq apra5ai;

- socialiniq darbuotojq bei socialiniq darbuotojq padejejq kvalifikacijos kelim4

patvirtinantys dokumentai ;

- socialiniq darbuotojq ir socialiniq darbuotojq padejejq kvalifikacijos kelimo planai;

- 2011 m. istaigos metinis veiklos planas bei 2010 m. metine veiklos ataskaita.

Vertinant pagal Socialinds globos normq apra5o atskiras normq sritis bei kitus teisds

aktus nustatyti neatitikimai:

I dalis. Paslaugq paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas.

Neatitikimq nenustatyta.

II dalis. Asmens gerovds uZtikrinimas teikiant socialing glob4.

As me ns sv e ikat o s pr i e i iur o s p as I aug7 or ganiz avimas.

Skiriamas nepakankamas ddmesys asmens sveikatos prieZilros paslaugq organizavimui:

- Globos namuose yra [steigta 0,5 odontologo pareigybes. I5nagrinejus Sio specialisto

vedamus dokumentus buvo nustaty.ta, kad per 2011 m. sausio - geguZes men. Globos namuose

odontologo paslauga buvo suteikta 25 asmenims i5 185.

- Vienam i5 Globos namq gyventojq 20ll m. sausio 7 d. yra i5ra5ytas V5[ Plunges rajono

savivaldybes ligonines siuntimas gydymui, tadiau lki 2011 m. geguLes 23 d. gydymas nebuvo

pradetas. Zy^W kad gyventojas atsisako gydymo (kurios yra keleto kitq Globos namq gyventojq

kortelese) - ndra.



Manome, kad siekiant uZkirsti ke1i4 [vairiems dantq susirgimams, Globos namai neskiria

pakankamai demesio dantq ligrl profilaktikai, kadangi per beveik pusE metq, Globos namU

odontologo paslauga buvo suteiktatik25 gyventojams i5 185.

Ne laiming4 ivy ki t4 anal i z avimas.

Nelaimingi [vykiai, susijg su asmens sveikatos blkles pasikeitimu (pablogejimu) ar asmens

teisiq paLeidrmais, Globos namuose yra fiksuojami atskiruose dokumentuose. Siekiant uZtikrinti

Globos namU gyventojq saugum% bfitq tikslinga tureti viening4 su nelaimingais [vykiais susijusiq

dokumentq s4vad4 Zurnalqar pan. - tai ultil<rintq efektyvesnE tokius [vykius sukelusiq prieZasdiq

analizg bei veiksminge sn g j rtr prevencij 4 atei tyj e.

III dalis. Asmens [vairiapusiq poreikiq uZtikrinimas.

Kas di ene s v e ikl o s or ganiz av imas.

Asmens kasdiene veikla neorganizuojama ir buitines paslaugos neteikiamos taip, kad

palaikytq skatintq ir motyvuotq asmen[ biiti kuo savarankiSkesniu:

- viename i5 trijq gyvenamqjq korpusq glventojams yra [rengta tik 1 viena apie 25 kv. m.

virtuvele. Gyventojams, gyvenantiems kituose korpusuose ir auk5tuose ja nera patogu naudotis,

kadangi tenka eiti i kit4 gyvenam4jq erdvg, toli nuo savo gyvenamqiq kambariq;

- Globos namuose veikia rankdarbiq (pie5imas, n6rimas, mezgimas), maisto ruoSos,

sportiniai uZsiemimai, kulturind veikla, aplinkos tvarkymas, taip pat organizuojamas sezoninis

(darZo darbif uZimtumas. Globos namU gyventojai (vyrai) pasigenda jiems idomesniq uZimtumo

form6 kaip pvz. medZio droZyba, staliaus darbai ir pan.

- Globos namUdirektoriaus 2011 m. sausio 3 d. [sakymuNr. V-1 yrapatvirtinti socialinio

darbuotojo padejejo pareigybes apraSymai Nr. 3 ir Nr. 4, kuriq viena i5 veiklq yra siuvimas siuvimo

ma5inomis, drabuZiq tvarkymas, skalbimas, lyginimas. Siq darbuotojq pareigybiq apra5ymuose ndra

numa[tas darbas su gyventojais - pagalba ir mokymas siflti, skalbti, lyginti. Manome, kad

socialinio darbuotojo padejejas privalo dirbti su klientu bei organizuoti veikl4minetose srityse;

- Asmenims, pageidaujantiems ir galintiems savaranki5kai skalbti savo drabuZius sukurta

nemotlvuojanti aplinka, kadangi jie privalo skalbimo priemones pirkti i5 asmeniniq leSq.

Gyv ent oj t4 s avar anki i kumo ugdymas ir pal ailEmas.

Skiriamas nepakankamas demesys nesavaranki5kq asmenq savaranki5kumo ugdymui ir

palaikymui:

. - asmenys neaprupinti lavinamuoju inventoriumi - yra tik kelios deliones, konstruktorius,

medinis traukinukas; darbuotojq teigimu jais gyventojai kartais Laidlia;



- darbuotojai negalejo apibfidinti, kokie socialinio darbo metodai naudojami Siq gyventojq

savaranki5kumo palaikymui ir skatinimui.

Galimyb e b endr auti, lai ikai s, tel efonu, internetu.

Globos namq gyventojams nesudarytos s4lygos naudotis internetu:

- Globos namuose ndra gyventojams skirtq kompiuteriq su interneto prieiga;

- Gyventojai neugdomi, kaip naudojantis Siuolaikiniq technologijq pagalba uLmegzti ry5ius

su kitais asmenimis, bendrauti su artimaisiais, draugais, gauti informacijq.

Manome, kad kompiuteriq su interneto prieiga, skirtrl gyventojq poreikiams tenkinti,

[rengimas ne tik uZtikrintq jiems galimybE bendrauti, gauti informacijq bet ir b[tq viena i5

uZimtumo formq.

IV dalis. Asmens teisiq apsauga.

Neatitikimq nenustatyta. Gyventoj ai pokalbiq metu nusiskundimq nei5sake.

V dalis. Aplinka ir btrstas.

Galimyb e i i s ikvi e s ti Per s onal q.

Asmenims neuZtikrinama galimybe greitai (neiSeinant i5 savo gyvenamojo kambario)

i5sikviesti personal4 jeigu to reikalauja jo sveikatos blkle. AtsiZvelgiant i tai, kad globos namuose

paslaugos teikiamos asmenims su Zymiais sveikatos sutrikimais bUtina numatyti priemones,

kuriomis gyventojas gali skubiai i5sikviesti personal4.

Asmeru4saugumas.

Asmenims negarantuojama saugi, gerai sutvarkl'ta ir jq poreikius tenkinanti aplinka:

- vieno i5 korpusq patalpos yra reikalingos remonto, suply5usi grindq danga kelia pavojq

saugiam judejimui, yra akivaizdi rizika kritimui, susiZalojimui; kai kurie baldai yra visi5kai

susidevejg, sultZg.

vieno i5 korpusq patalpose nera irengtos gaisrines signalizacijos. Manome, kad siekiant

i5vengti nelaimingq atsitikimq socialines globos istaigos privalo tureti gaisrines signalizaclias.

- vienas i5 kambariq yra be la.gU I laukq.

Patalp4 irengimas.

Globos namuose nepakanka patalpq skirtq gyventojq uZimtumo organizavimui ir

individualiam socialinio darbuotojo darbui su asmeniu, konsultacijoms:

, - socialiniai darbuotojai kabinetuose dirba po du. Kabinetai skirti ne tik socialiniam darbui,

bet ir uZimtumui, todel organizuoti individualias konsultacijas yra sudetinga.

Tvarka, higiena.



Skiri*n':*s nepa.kmkiiir.r*s $**res-vs tl,nrk*i ir *r,*rai, kadangi kai kuriuose kambariuose bei

koridoriuose tvyro nemalonus kvapas.

VI dalis. Personalas.

Personalo skaiiius ir sudefis.

Globos namuose dirbandio personalo skaidius ir sudetis neatitinka teises aktq reikalavimq:

nera [steigta slaugytojo padejejo pareigybes darbuotojq kineziterapeutol masaiuotojo/ uZimtumo

terapeuto pareigybes darbuotoj q.

Vadovaujantis SocialinE glob4 teikiandiq darbuotojq darbo laiko sqnaudq normatyvtS

patvirtintq Socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m.lapkridio 30 d. [sakymu Nr. A1-31] 1zin.,

2006, Nr. 132-501.1;2007, Nr. 33-1202), 14.1. - 14.3. punktq nuostatomis, asmenq su sunkia

negalia globai turdtq bflti isteigta ne maZiau kaip:

- 9,52 slaugl'tojo padejejo pareigybes;

- l,O2 kineziterapeutol masahuotojo / uZimtumo terapeuto pareigybes.

P er s o nal o pr ofe s in,i kv al ifi kac ij a.

Dalies darbuotojq teikiandiq socialinE glob4 profesine kvalifikacija neatitinka Socialiniq

darbuotojq ir socialiniq darbuotojq padejejq profesines kvalifikacijos kelimo tvarko apra5o,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandZio 5 d.

[sakymu Nr.A1-92 19 punkto reikalavimq:

- 26 i5 50 socialinio darbuotojo padejejr5 neturindiq socialinio darbo ar jam prilyginto

i5silavinimo, ndra ijklausq iZanginiq 40 akademiniq valandrl trukmes socialinio darbuotojo padejejo

mokymq.

ISsilavinimas.

I s**iali:1!s ciar:bu<.rtqr'i;is neturi aukltii"j* si:*iaiinio clarbt-, al jam pril.rginto iSsil:rvinirr:o ir'

n*si*kia je igi.ri. Atkreipiame demes[ I tai, kad vadovaujantis Socialiniq darbuotojq ir socialiniq

darbuotojq padejejq kvalifikaciniq reikalavimq, patvirtintq Socialines apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandLio 5 d. [sakymu Nr. Al-92,,D61 socialiniq darbuotojq ir socialiniq darbuotojq

padejejq kvalifikaciniq reikalavimq, socialiniq darbuotojq ir socialiniq darbuotojq padejejq

profesines kvalifikacijos kelimo tvarkos bei socialiniq darbuotojq atestacijos tvarkos apra5q

patvirtinimo"(Lin.,2o06,Nr. 43-1569;2009,Nr.12-472;20ll,Nr. 2-79) 5 punkto nuostatomis, nuo

2011 m.liepos 1 d. socialiniai darbuotojai, siekdami dirbti Siose pareigose, privales tureti auk5tojo

socialinio darbo ar jalrn prilygint4 i5silavinim4.



VII dalis. Valdymas ir administravimas.

Sp e ciali st4 darb o pobudis.

I5nagrinejus socialiniq darbuotojq padej ej U pareigybes apra5ymus, nustatyta, kad:

Socialinio darbuoto padejejo pareigybes apra5ymuose Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8, g,

patvirtintuose Globos namq direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. [sakymu Nr. V-1, nera socialinio

darbuotojo padejejo profesinei veiklai priskirtq funkcijr; kaip tai numato Socialiniq darbuotojq ir

socialiniq darbuotojq padejejq kvalifikaciniai reikalavimai, patvirtinti Socialines apsaugos ir darbo

ministro 2006 m. balandLio 5 d. isakymu Nr. 41-92;

- dalies socialinio darbuotojo padejejq funkcijos ndra socialinio darbo veikla bei tiesioginis

darbas su klientu.

Atkreipiame ddmes[, kad socialinio darbuotojo padejejo pareigybe yra skirta tiesioginiam

darbui su klientu, ugdant jo savaranki5kum4 padedant atlikti ivairius darbus ir pan. Darbo pobtdis
v 

(priskirtos funkcijos) yra iSvardintos auk5diau mindtame teises akte.

fstaigos teikiamos socialinEs globos atitikties socialinds globos normoms i5vados:

1. Skiriamas nepakankamas demesys asmens sveikatos prieZiuros paslaugq organizavimui

(Zr.lI dalis).

2. Asmens kasdiene veikla neorganizucjarna ir buitines paslaugos neteikiamos taip, kad

palaikytrS skatintq ir motyvuotq asmen[ btti kuo savaranki5kesniu (Zr. III dalis).

3. Skiriamas nepakankamas ddmesys nesavaranki5kq asmenq savarankiSkumo ugdymui ir

palaikymui (Lr. III dalis).

4. Globos namq gyventojams nesudarytos s4lygos naudotis internetu (Zr. III dalis).

5. Asmenims neuZtikrinama galimybe greitai (nei5einant i5 savo gyvenamojo kambario)

i5sikviesti personal4 (Lr. Y dalis).

6. Asmenims negarantuojama saugi, gerai sutvarkyta ir jq poreikius tenkinanti aplinka (Zr.

V dalis).

7. Globos namuose nepakanka patalpq skirtq gyventojq uZimtumo organizavimui ir

individualiam socialinio darbuotojo darbui su asmeniu, konsultacijoms (ir.Y dalis).

8. Globos namuose dirbandio personalo skaidius ir sudetis neatitinka teises aktq

reikalavimq (Zr. VI dalis).

9. Dalies darbuotojq teikiandiq socialinq glob4 profesine kvalifikacija neatitinka teises

aktq reikalavimq (Zr. VI dalis).

10. Dalies socialiniq darbuotojq padejejq funkcijos nesusiejamos su socialinio darbo veikla.



Kitos metodinds rekomendacijos socialinds globos teikimui gerinti:

1. Nelaimingq ivykiq, susijusiq su asmens sveikatos blkles pasikeitimu (pablogejimu) ar

asmens teisiq paLeidimais, prevencijai tikslinga juos fiksuoti vieningame dokumentq sqvade,

Zwnalear pan. (Lr. I|dalis).

2. Atkreipti demes[ [ socialiniq darbuotojq iSsilavinimq (Zr' VI dalis)'

[staigq prieZi[ros skyriaus
vyriausioj i specialiste Kristina Suslavidi[te - Jokubauskiend


