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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Plečiant socialinių paslaugų sferą pensionate, vykdant institucijos programas ir kitas 

veiklas buvo  įgyvendinami ir vykdomi 2007-2010 metams strateginiame plane numatyti tikslai ir 

uždaviniai: vykdomos įvairios socialinės, medicininės, kultūrinės,  programos, gerinamos 

pensionate gyvenančių asmenų, turinčių psichinę ir proto negalia gyvenimo sąlygos, diegiamos 

naujovės teikiamų paslaugų srityje, perkamas, gyventojų gerbuvio gerininmui reikalingas 

inventorius, stengiamasi gerinti ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę,  sudaromos palankios 

sąlygos integracijai į visuomenę. 

Prūdiškių pensionatas yra socialinės globos įstaiga skirta gyventi asmenims,   

turintiems psichikos ir proto negalią.  Prūdiškių pensionato misija - užtikrinti Prūdiškių pensionato 

gyventojams socialinę globą, palaikomąjį gydymą ir reabilitaciją, vadovaujantis artumo namų 

aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir savipagalbos principais, padėti jiems integruotis į 

visuomenę. 

2007 m. pradžioje Prūdiškių pensionate gyveno 151 asmenys, turintys psichikos ir 

proto negalią, kuriems buvo teikiamos socialinės, medicininės, bazinės ir papildomos paslaugos. 

Paslaugos, tokios kaip tautinių renginių organizavimas, papildomų tyrimų atlikimas, dantų 

protezavimas, aprūpinimas kompensacine,ortopedine technika ir kitos, buvo suteiktos betarpiškai 

visiems gyventojams. 2007 metais pensionate gyveno 90 asmenų, kuriems nustatyta 0-25 proc. 

darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių, 65 asmenys 30-40 proc. darbingumo lygis, vidutinių 

specialialiųjų poreikių. 

 Per 2007 metus į pensionatą nuolatinai gyventi atvyko 9 asmenys: 1 iš jų  iš 

Panevežio m. savivaldybės, 2 iš Vilniaus rajono savivaldybės, 1 iš Šalčininkų rajono savivaldybės, 

5 iš Vilniaus m. savivaldybės.  Mirė 5 asmenys. 33 iš pensionate gyvenačių asmenų yra teismo 

pripažinti neveiksniais.  Metų pabaigoje pensionate gyveno 155 asmenys.  Pensionate gyvena 131 

asmenys iš Vilniaus apskrities teritorijoje esančių savivaldybių ir 24 iš kitų apskričių savivaldybių. 

2007 metų pabaigoje gyventojų kontingento pasiskirstyms pagal lytį, amžių ir negalios pobūdį 

pateiktas 1 lentelėje.  

 

 

 



  

 

1lentelė.   Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir negalios pobūdį    

* - nurodytas pagrindinis negalios pobūdis 

2007 metais pensionate personalo skaičius kito nuo 97 iki 94 asmenų.  Metų pabaigoje 

įstaigoje buvo 96 etatų, dirbo 94 darbuotojai, iš jų 56 darbuotojai - tiesiogiai gyventojus 

aptarnaujantis personalas. 1 darbuotojui suteiktos tikslinės vaiko priežiūros atostogos, 10  

darbuotojų dirbo 0,5 etato krūviu, 2 darbuotojojai 1,5 etato kruviu, 3 darbuotojai užemė antraeiles 

pareigas. Globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros personalo darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymo 

centruose, darbo rinkos mokymo tarnybos organizuojamuose bei projektiniuose mokymuose, 

aukštosiuose mokymo įstaigose: 3 slaugos darbuotojos studijavo aukštosiose mokymo įstaigose, 2- 

iš jų įgyjo bakalauro laipsnį, 1 slaugytoja tęsė aukštojo mokslo studijas, 5  socialinės darbuotojos 

studijavo aukštosiose mokymo įstaigose, 1 - iš jų pradėjo magistro studijas, 1 tęsė magistro studijas, 

2 - tęsė bakalauro studijas, 1- tęsė studijas kolegijoje.  Socialinių darbuotojų padėjėjos išklausė 

socialinio darbo pagrindų kursą Socialinių darbuotojų rengimo centre, 10 darbuotojų, iš visų 

dirbančiųjų socialinių darbuotojų padėjėjų, dalyvavo darbo rinkos mokymo tarnybos 

organizuojamuose kursuose ir projektiniuose mokymuose. Slaugos darbuotojos išklausė po 40 val. 

kursą pasirinkta tema Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre. 

Išsamesnė informacija apie 2007 m. skirtas ir panaudotas pinigines lėšas pateikta 

tolimesniuose veiklos ataskaitos skyriuose. 

II.INSTITUCIJOS VEIKLAI  ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŢVALGA 

 

Įstaigos veikloje didelę reikšmę turėjo tai, kad 2007 metais įstaigoje dirbatys darbuotojai, 

neatsižvelgdani į ekonominius veisknius, nuolat tobulinosi, kėlė profesinę kvalifikaciją, ne tik 

įstaigos, bet ir asmeninėmis lėšomis, teigiamas personalo požiūris į tobulėjimą profesinėje srityje 

Rodiklio pavadinimas 

Amžius, metais 

Iš viso 
iki 30 30–49 50–59 60–64  65–69  70–74 75–79  80–84 

85 ir 
vyresni 

Gyventojų skaičius  1 42 34 16 13 15 20 10 4 155 

iš jų 

moterys - 14 12 9 5 5 9 8 4 66 

su psichine negalia*
 

- 22 16 10 13 8 10 2 2 83 

su proto negalia* 1 20 18 6 - 7 10 8 2 72 



  

padėjo užtikrinti vieną iš prioritetinių įstaigos veiklos sričių – įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės 

užtikrinimas.  Tačiau buvo ir neigiamų veiksnių, vienas iš jų  sumažėjusi kvalifikuotų specialistų 

pasiūla iš šalies. 2007 metais specialistų trūkumas nebuvo žymus, tai yra neturėjo didelės reikšmės 

įstaigos veiklai, tačiau tai gali atliepti ateinančių metų įstaigos veiklą įtakojančius veiksnius. 

2007 metais buvo gauta labdaros:    

1. Buvo gautos piniginės lėšos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. 

Gautų pinigų suma sudarė 2696,67 Lt., už gautas lėšas buvo įsigyti baldai 

gyvenamiesiems kambariams už 2600 Lt. 

2. Gauta trumpalaikio turto (minkšto inventoriaus) labdara, kurios vertė yra 1668,29 Lt., 

tai sumažino išlaidas minkšto inventoriaus įsigyjimui. 

3. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos perduoti patikėjimo teisę traktorius ir 

kino projektorius. 

Gautos piniginės lėšos ir kita labdara turėjo didelės įtakos gerinant pensionate gyvenančių 

asmenų  gyvenimo sąlygas, gerinant bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Dėl patalpų 

trūkumo neįvykdytas socialinių paslaugų plėtros globos įstaigose programos vienas iš laukiamų 

rezultatų, tai dienos centro neįgaliesiems įkūrimas pensionato teritorijoje. 

III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI  REZULTATAI 

1. Strateginių tikslų įgyvendinimas 

2007 metais įstaigoje buvo vykdomos dvi programas, finansuojamas iš valstyvės biudžeto: 

programos kodas 1.10 „Socialinių paslaugų globos įstaigose plėtra“ ir programos kodas 88.1 

„Specialioji programa finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų“. 

Socialinių paslaugų globos įstaigose plėtros programos tikslas -  užtikrinti socialinę globą, 

teikti  paramą visomis formomis, tarpininkauti tarp pensionato gyventojų ir  socialinės aplinkos ir 

ginti jų interesus.  

Pagal galimybes buvo stengiamasi įgyvendinti šios programos uždavinius - sukurti proto ir 

psichikos negalės asmenims dienos užimtumo centrą, padėti neįgaliesiems adaptuotis socialinėje 

aplinkoje ir integruoti juos į visuomenę, gerinti pensionato gyventojų gyvenimo sąlygas ir plėsti 

socialinių paslaugų sferą Prūdiškių pensionate.  

Programos 1.10 tikslas ir uždaviniai  įgyvendinamas ir vertinamas atsižvelgiant į 2007-2010 

metų įstaigos strateginiame plane numatytus kriterijus: 



  

Rezultato kriterijai: laiku suteiktos socialinės, buitinės  ir medicininės  paslaugos, kokybiškai ir 

laiku išspręstos gyventojų problemos.  

 Pensionato gyventojams buvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos: teikiamas gydymas 

terapiniais ir psichotropiniais vaistais, protezuojami dantys, vykdomos specialistų 

konsultacijos kitose gydymo įstaigose, cukrinio diabeto, išrašomi kompensuojami vaistai ir 

sauskelnės, hipertoninės ligos ir TBC kontrolė, gyventojai paskiepyti vakcina nuo gripo, 

atliekami gyventojams reikalingi laboratoriniai tyrimai, atliekamos procedūros su 

BIOPTRON aparatu, nuo gegužės mėnesio įrengtas kineziterapijos kabinetas ir  

kineziterapeuto paslaugos buvo teikiamos iki rugsėjo mėnesio.  

 Galutinai įrengta masažinė vonia. 

 Įsigyti 3 nauji kraujospūdžio matavimo aparatai. 

 Buvo nuolat prižiūrimas elektros ir šiluminis ūkis: pakeista elektros instaliacija 

remontuojamose senojo korpuso patalpose, atlikti hidrauliniai bandymai, drabužių 

džiovykloje daroma rekonstrukcija, praplėstos vidaus telefonų linijos, sutvarkytas vandens 

bokšto elektros įvadas. 

 Buvo tęsiamas naujojo D korpuso, sejojo medinio korpuso ir  valgyklos patalpų einamasis 

remontas. 

 Tęsiamos pensionato gyvenamojo korpuso F ir F„ statybos.  

 Nuolat kontroliuojama gyventojams tiekiamų maisto produktų kokybė, maistas ruošiamas 

pagal specialią maisto paruošimo technologiją, gydytojų specialistų paskirtas dietas, 

skiriami maisto papildai. 

 Naujiems patiekalams sudarytos technologinės kortelės, gaminami nauji patiekalai.  

Pastaba: Pastatų remontsi  vykdomas  iš abiejų finansuojamų  programų lėšų. 

Pagal produkto kriterijus ( P-10-01-01-01, P-10-01-01-02 ir P-10-01-01-03) paslaugos 

teikiamos pensionato gyventojams ištisą parą, interesų ir teisių gynimas, informacijos teikimas 

ir tarpininkavimas, reikalų už pensionato rybų tvarkymas ir kita -  įvykdymas 100 procentų 

(žiūrėti 1 priedą). 

Specialiosios programos finansuojamos iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų tikslas - 

įgyvendinti tikslus ir uždavinius numatytus 2007-2010 metų strateginiame plane. 

Buvo stengimasi įgyvendinti programoje numatytus uždavinius - lėšų iš pagalbinio ūkio ir 

tikslinės paskirties lėšų, gaunamų iš gyventojų už pragyvenimą pensionate, racionalus 



  

panaudojimas įstaigos  funkcionavimui užtikrinti ir socialinių, buitinių, kultūrinių ir kitų būtinųjų 

pensionato gyventojų poreikių tenkinimui. 

Programos 88.1 tikslas ir uždaviniai  įgyvendinamas ir vertinamas atsižvelgiant į 2007-2010 

metų įstaigos strateginiame plane numatytus kriterijus: 

Rezultato kriterijai:  darbo ir gyvenimo sąlygų bei paslaugų gerėjimas. 

 Buvo vykdomos įvairios kultūrinės programos orientuotos į pensionato gyventojų laisvalaikį 

ir užimtumą: rengiamos išvykos į kultūrinius centrus, renginius, teatrus, pensionate 

organizuojamos šventės ir renginiai, kviečiami dalyvauti kolektyvai iš kitų įstaigų, 

bendradarbiaujama su kitomis panašaus profilio įstaigomis, jose dirbančiais specialistais.  

 Rengiamos užimtumo programos ir planai, organizuojamas darbinis užimtumas, plėtojama 

būrelių veikla: 2007 metais pensionate veikė darbo terapijos, maisto gaminimo, sporto, 

muzikos rankdarbių, meno būreliai, vedami užsiėmimai bibliotekoje.  

 Vedami užsiėmimai naujai įrengtose užsiėmimų klasėse. 

  Pensionato gyventojai  galėjo pasirinkti užsiėmimus pagal galimybes ir pomėgius: aktyvesni 

(apie 67 pensionato gyventojai) buvo skatinami dalyvauti įvairiose veiklose, gyventojams , 

kuriems nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos poreikis buvo vedami 

individualūs užsiėmimai, pokalbiai, iki rugsėjo mėnesio teikiamos kineziterapijos paslaugos 

medicininės reabilitacijos tikslu. Šių paslaugų teikimas nutrauktas dėl specialisto nebuvimo. 

 2007 metais pensionate įvyko renginiai: Poezijos vakaras, Kaziuko mugė – paroda, Joninių 

šventė, Valentinos dieną  renginys „Mylėk ir būk mylimas“, humoro vakaras „Melagių 

melagis“, Vasaros sporto šventė,  Madų šou, Derliaus šventė ir daug kitų renginių, kuriuose 

aktyviai dalyvavo pensionato gyventojai.  

 Per metus aplankytos vietovės: bažnyčios Vilniuje, Taikomosios Dailės muziejus, IX fortas 

Kaune, Kauno zoologijos sodas, Rusų dramos teatras, kino teatrai,  buvo organizuojami  

turistiniai žygiai,  išvyka prie jūros. 

 Pensionato gyventojai aktyviai dalyvavo tarpinstitucinėse varžybose organizuojamose 

Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto įvairiuose Lietuvos miestuose. 

 Dalyvavome Respublikinėje parodoje – mugėje “Tau, Vilniau...”, VAVA Socialinės globos 

įstaigų meno ir sporto šventėje. 

 Globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros personalo ir kitų padalinių darbuotojai nuolat kėlė 

profesinę kvalifikaciją, tobulimo profesines žinias pagal parengtus kvalifikacijos kėlimo 

planus (mokymo centruose, projektiniuose mokymuose, kvalifikaijos kėlimo kursuose, 

aukštosiuose mokymo įstaigose). 



  

 Senajame pensionato korpuse atliktas  gyvenamųjų patalpų remontas: sanitarinių higieninių 

patalpų koridoriaus remontas, pakeistos senos durys, II aukšto gyvenamųjų kambarių ir 

koridorių remontas, II aukšte įrengti papildomi sanitariniai mazgai ir pagalbinės patalpos 

valytojoms. 

 Buvo prižiūrima pensionato teritorija, apželdinami gėlynai. 

  Nupirkti  nauji baldai, kitas inventorius gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų įrengimui.  

 Nupirkta: nauja 25 kg. talpos skalbimo mašina ir naujas 18 kg. talpos džiovinimo bugnas.  

 Įsigyta  reikalingų indų bei virtuvės darbui būtino inventoriaus: pakeistos pjaustymo lentos 

visuose gamybos cechuose. 

 Socialinių darbuotojų padėjėjoms ir valytojoms nupirkti nauji modernūs vežimėliai patalpų 

valymui. 

 Nupirkta: 1  namų kino sistema, 1 lazerinis faksimilinis aparatas, 1 šaldytuvas,  2 

televizoriai,  6 vonios, 1 nuotekų siurblys. 

 Įsigyta kompiuterinės technikos: naujojo korpuso socialiniams darbuotojams. 

 Pratęstas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas. 

Pastaba: Kai kurios prekės įsigytos abiejų finansuojamų programų  lėšomis ir iš kitų teisėtai 

gaunamų lėšų. 

Pagal produkto kriterijus  ( P-88.1-01-01-01, P-88.1-01-01-02 ir P-88.1-01-01-03) teikiamų 

paslaugų  įvykdymo  procentas nurodytas 1 priede. 

2. Institucijos vykdytos programos  

 

1.10 „Socialinių paslaugų globos įstaigose plėtra“ 

Programos tikslai:Užtikrinti socialinę globą, teikti  paramą visomis formomis, tarpininkauti tarp 

pensionato gyventojų ir  socialinės aplinkos ir ginti jų interesus. 

Programos uždavinys:Sukurti proto ir psichikos negalės asmenims dienos užimtumo centrą, padėti 

neįgaliesiems adaptuotis socialinėje aplinkoje ir integruoti juos į visuomenę, gerinti pensionato 

gyventojų gyvenimo sąlygas ir plėsti socialinių paslaugų sferą Prūdiškių pensionate. 1.10 programa  

per 2007 m. buvo įvyktyta 100 proc. ( žiūrėti 2 priedą). 

 

88.1 „Specialioji programa finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų“ 

Programos tikslai: Įgyvendinti tikslus ir uždavinius numatytus 2007-2010 metų strateginiame plane. 



  

Programos uždavinys:Lėšų iš pagalbinio ūkio ir tikslinės paskirties lėšų, gaunamų iš gyventojų už 

pragyvenimą pensionate, racionalus panaudojimas įstaigos  funkcionavimui užtikrinti ir socialinių, 

buitinių, kultūrinių ir kitų būtinųjų pensionato gyventojų poreikių tenkinimui. 88.1 programa per 

2007 m. buvo įvyktyta 100 proc. ( žiūrėti  2 priedą). 

3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas   

 

Prūdiškių pensionatas 2007 metais spalio mėnesį pakartotinai pateikė paraišką Valstybinei 

Darbo inspekcijai  dėl lėšų 2008 metams, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

prevencijai, skyrimo. Priemonės tikslas – apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir 

rizikos susirgti profesinėmis ligomis, palengvinti ir pagerinti darbo sąlygas.   Priemonės uždaviniai 

– tiesiogiai dirbančiam su intensyviai slaugomais pensionato gyventojai personalui, pagerinti darbo 

sąlygas: 

1. Įrengiant sanitarinius mazgus ( mobilios vonias, vonias gulintiems, dušo – tualeto  vežimėlius, 

dušo kėdes, vonios kėdes, vonios pakelėjai),  skirtus specialiniųjų poreikių asmenims su sutrikusia 

judėjimo funkcija. 

2. Įsigyjant  kompensacinės technikos (gyventojų  pernešimui , perkelimui, transportavimui). 

Priemonės poreikio pagrindimas: Prūdiškių pensionato D korpuse 2007 m. gyveno 71 

asmenys, turintys proto ir psichikos negalią, kuriems reikalinga intensyvi slauga. Darbuotojams, 

kuriems nesudarytos reikiamos darbo salygos slaugant tokius ligonius iškylo didelė rizika susirgti 

profesinėmis ligomis, galimi nelaimingi atsitikimai darbe. Priemonės tikslingumo patvirtinimas:  

2007 m. visi darbuotojai buvo  pasitikrinę sveikatą, nustatytas darbuotojų kontingentas, dirbančių 

profesinės rizikos salygomis (patvirtintas Vilniaus visuomenės sveikatos centre 2007-05-25 d.). 

patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos  būklės pasas 2007-07-15d.). 

Atlikus darbuotojų apklausą (dirbančiųjų  su intensyviai slaugonais pensionato 

gyventojais), ir susumavus rezultatus paaiškėjo, kad dauguma darbuotojų (apie 80 proc.) dirbdami 

jaučia nugaros ir sąnarių skausmus, kurių iki pradėdami dirbti nejautė. Darbuotojai neturi reikalingų  

priemonių (vonios keltuvų, mobilių vonių, dušo vežimėlių ir kt.)gyventojų higieniniai priežiūrai 

(prausimui). Dauguma darbuotojų dėl minėtų negalavimų yra turėję laikimą nedarbingumą. 

Pradėdama įgyvendinti šią priemonę  paraiškoje įmonė įsipareigojo skirti iki 30 proc. reikalingų 

lėšų. Projekto vykdymo laikotarpis buvo nurodytas 2008m. liepa -2008m. gruodis. 

 



  

4.   Patvirtintų asignavimų panaudojimas    

 

Prūdiškių pensionatui pagal 2007 metų išlaidų sąmatą yra patvirtinta 3012,0 tūks.Lt 

1.10 programai -“Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“ finansuoti, iš jų 600,0 tūkst.Lt 

statyboms.  

Socialinių paslaugų plėtros globos įstaigose programos 

patvirtintų asignavimų panaudojimas 2005-2007 m. 
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 Pagal 2007 metų išlaidų sąmatą yra patvirtinta 752,8 tūkst.Lt 88.1.programai -

“Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų“ finansuoti, iš jų 90,0 

tūkst.Lt  ilgalaikiui turtui įsigyti.  

Specialiosios programos, finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų,patvirtintų asignavimų 

panaudojimas 2005-2007 m. 
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1.10 programos -“Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“  ir 88.1.programos -

“Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų“ visi gauti asignavimai 

pilnai panaudoti šioms programoms įgyvendinti. (2 priedas) 

Komentaras 

2007 metais  už teikiamas socialines paslaugas asmenims, apgyvendintiems po 2007 metų 

sausio 1 d. savivaldybės pervedė 66,9 tūkst. Lt., iš jų Vilniausmiesto savivaldybės administracijos 

Socialinių reikalų departamentas – 44,5 tūkst.Lt., Vilniaus rajono savivaldybės administracija – 

21,1 tūkst.Lt., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija – 1,3 tūkst.Lt. 

Iš savivaldybių gautos lėšos buvo naudojamos medikamentų ir kitų prekių įsigyjimui, taip pat 

gyventojų mitybai. 

 

IV.ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

 

2008- ais ir artimiausiu laikotarpiu planuojama: 

 Organizuoti pensionato gyventojų laisvalaikį, užimtumą, užtikrinti kokybišką socialinių, 

medicininių, buitinių ir kultūrinių paslaugų teikimą, socialinę ir medicininę reabilitaciją 

pasitelkiamt tam būtinus išteklius (žmogiškuosius, materialinius). Skatinti gyventojus ir 

darbuotojus aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje, kurti aukštą darbuotojų ir gyventojų 

tarpusavio bendravimo kultūrą. 

 Organizuoti išvykas į kitas įstaigas, kultūrines vietas, centrus pažintiniu tikslu, dalyvauti 

kitų įstaigų organizuojamose  tarpinstituciniuose ir  respublikiniuose renginiuose. 

 Plėtoti pensionate veikiančių būrelių veiklą: įtraukti kuo didesnį gyventojų skaičių, įsigyti 

kiekvieno būrelio veiklai būtinų priemonių ir inventoriaus. 

 Mediniame sandelyje įrengti etnografinį muziejų – klėtį, keramikos ir molio studiją, medžio 

dirbtuves, įrengti dekoratyvinį vandens telkinį pensionato kieme.  

 Katilinės patalpose įrengti sporto salę (pritaikytą krepšiniui), įsigyti sporto inventoriaus. 

 Plėsti gyventojams gaminamų patiekalų asortimentą, maisto paruošimo skyriuje.  

 Tęsti gyvenamųjų korpusų F ir F„ statybas.  

 Užbaigus F ir F„ gyvenamųjų korpusų statybas apgyvendinti  apie 130 asmenų turinčių  

psichikos ir proto negalią. Įsteigti  apie 50  darbo vietų. 

 Tęsti ir užbaigti senojo – medinio korpuso  I aukšto sanitarinių higieninių patalpų  remontą. 

 Tiesiogiai dirbančiam su intensyviai slaugomais pensionato gyventojai personalui, pagerinti 

darbo sąlygas: įrengiant sanitarinius mazgus ( mobilias vonias, vonias gulintiems, dušo – 



  

tualeto  vežimėlius, dušo kėdes, vonios kėdes, vonios pakelėjus), skirtus specialiniųjų 

poreikių asmenims su sutrikusia judėjimo funkcija. 

 Įsigyti   kompensacinės technikos gyventojų  pernešimui, perkelimui, transportavimui. 

 Pagal poreikį ir normatyvus aprūpinti pensionato darbuotojus darbine apranga, avalyne ir 

kitu inventoriumi būtinu darbui. 

 D korpuse, valgykloje tęsti  einamąjį remontą,  skalbykloje, katilinėje, garažuose pakeisti 

langus ir tęsti einamąjį remontą. 

 Pagal poreikį įsigyti naujų baldų  gyvenamiesiems kambariams, užsiėmimų klasėms. 

 Atlikti administracinio pastato fasado remontą. 

 Metų bėgyje prižiūrėti ar keisti elektros instaliaciją, nuotekų siurblinėje sumontuoti naują 

siurblį, prižiūrėti ir eksploatuoti valymo įrenginius ir šilumos ūkį, sejame korpuse baigti 

įrengti priešgaisrinę saugos signacizaciją. 

 Tęsti  drabužių džiovyklos modernizavimą, skalbykloje pakeisti šviestuvus. 

 Tikslu pagerinti socialinių darbuotojų padėjėjų ir valytojų darbo sąlygas, įsigyti  plaunančius 

siurblius. 

 Sandelyje pliusinėje ir minusinėje šaldymo kamerose atlikti lubų remontą. 

 Daržovių sandelyje įrengti ventiliavimo angą. 

 Įsigyti naują kaladę, mėsai kapoti. 

 Pakeisti sugedusius ventiliacijos filtrus maisto paruošimo skyriuje. 

 D korpuso virtuvėlėse pakeisti baldus. 

 Kontrolės prietaisus patikrinti meteriologijos laboratorijoje. 

 Skatinti  visų padalinių darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją, tobulintis kursuose, 

organizuoti seminarus ir kursus vietos mąstu. Organizuoti darbuotojų mokymus bei sudaryti 

tobulinimuisi palankias sąlygas. 

 Planuojama įsigyti: lengvajį automobilį , 2 kompiuterius, 2 televizorius, ppvimo įrenginį 

šaligatviams plauti, baldų gyvenamiesiems ir poilsio kambariams. 

 Įsigyti  Terapy Master įrangą, masažinę kėdę , kitas būtinas priemones  kineziterapijos 

paslaugos teikti ir kokybei užtikrinti. 

 Metų eigoje įsigyti priemonių ir inventoriaus būtinų gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimui. 

 

 

 



  

Artimiausiu laikotarpiu planuojamos atlikti priemonės bei prioritetinės veiklos kryptys  

pagerins pensionate gyvenačių asmenų gyvenimo sąlygas, darbuotojų darbo sąlygas, užtikrins 

teikiamų paslaugų kokybę ir kiekybę, suteiks galimybę, asmenims su psichikos ir proto negalia, 

tapti visaverčiais visuomenės nariais, intergruotis į visuomenę. 

 

Direktorius                                                           Bronislavas Juozėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 priedas 

 

VERTINIMO KRITERIJŲ 

(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO) 

2007 M. SUVESTINĖ 

 

 

Programos- socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, strateginis tikslas:  

socialinės globos užtikrinimas asmenims, turintiems psichinę negalią. 

 

 

 

Vertinimo kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Metinis 

planas 

Įvykdyta Įvykdymas 

procentais 

Rezultato:     

1. Laiku suteiktų socialinių, buitinių, 

medicininių paslaugų procentas. 

R-10-01-01 100 100 100 

2. Kokybiškai ir laiku išspręstų gyventojų 

problemų procentas. 

R-10-01-02 100 100 100 

Produkto:     

1.Pensionato gyventojų, su kuriais dirbamas 

individualus darbas sveikatos priežiūros, 

laisvalaikio, užimtumo, darbo terapijos, 

ugdymo ir socialinės reabilitacijos paslaugų 

srityje 

P-10-01-01-01 150 150 100 

2.Palaikomojo gydymo, būtinosios pagalbos 

irprofilaktikos paslaugų teikimas ištisą parą 

pensionato gyventojams 

P-10-01-01-02 150 150 100 

3.Pensionato gyventojų asmeninių reikalų 

tvarkymas už įstaigos ribų, jų teisių ir teisėtų 

interesų gynimas, sąlygų sudarymas gauti 

reikiamą informaciją, konsultacijų 

gyventojams organizavimas su įvairiais 

globos įstaigos bei kitais specialistais 

P-10-01-01-03 150 150 100 

 

 

Programos- specialioji programa, finansuojama iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų, 

strateginis tikslas:  

pensionato gyventojų globos ir priežiūros organizavimas 

 

 

Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Metinis 

planas 

Įvykdyta Įvykdymas 

procentais 

Rezultato:     

1. Darbo ir gyvenimo sąlygų bei paslaugų 

gerėjimas 

R-88.1-01-01 

 

100 100 100 

Produkto:     

1.Planuojamų lėšų, gaunamų iš pagalbinio 

ūkio ir už apgyvendinimą pensionate 

surinkimas 

P-88.1-01-01-01 100 100 100 



  

2.Naujai atvykusių gyventojų adaptacija P-88.1-01-01-02 10 9 90 

3. Papildomų paslaugų 

teikimas(apgyvendinimas vienviečiame 

kambaryje, drabužių siuvimas pagal 

užsakymą), renginių pagrįstų tautos 

papročiais organizavimas, dantų 

protezavimas, papildomų tyrimų atlikimas, 

ortopediniai gaminiai ir kt. 

P-88.1-01-01-03 52 67 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 priedas 

 

2007 M.VYKDYTOMS PROGRAMOMS 

PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

 

Programa 

Patvirtinti 

asignavimai (tūkst.Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst.Lt) 

Panaudojimo 

procentas 

1. Socialinių paslaugų plėtra globos 

įstaigose 

3012,0 3012,0 100 

2. Specialioji programa, finansuojama iš 

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 

752,8 752,8 100 

IŠ VISO: 3764,8 3764,8  

 

 


