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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Marijampoles savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampoles
savivaldybes tarybos 2011 m. birZelio 27 d. sprendimu Nr. l-134,96 ir 280 punktais, ir
atsiZvelgdama i Socialines paskirties ir Sveikatos prieZifiros istaigq ataskaitq pateikimo
savivaldybes tarybai u1,2014 metus 2015 m. kovo 2 d. grafikq Nr. SL-942, patvirtint4 Marijampoles
savivaldybes administracijos direktoriaus ir suderint4 Marijampoles savivaldybes mero,
Marijampoles savivaldybestaryba nu spr end Z i a:

Vertinti Marijampoles socialines pagalbos centro direktoriaus 2014 metq veiklos ataskait4

patenkinamai (pridedama).
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Marij ampoles savivaldybes tarybai

2014 METU VETKLOS ATASKAITA

2015 - o2 -f$Nr. 4-S),8.r
Marijampole

Marijampoles socialines pagalbos centras - savivaldybes biudZetine istaiga, teikianti miSrias

socialines paslaugas. Buveines adresas - BaZnydios g. 19, LT-68298 Marijampole, imones kodas -
151388723. fstaigos steigejas yra Marijampoles savivaldybes taryba, J. Basanavidiaus a. 1,

Marijampole. Marijampoles socialines pagalbos centras (toliau - Centras) savo veikl4 vykdo

vadovaudamasis biudZetiniq istaigq istatymu, Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimais,

Centro nuostatais ir kitais teises aktais.
2014 m. veikl4 vykde Sie Centro padaliniai: Jaunuoliq, turindiq intelekto sutrikimq, dienos

uZimtumo padalinys, Kartq namai, kuriuose veike Vaikq socialines globos ir Socialines globos

padaliniai, Pagalbos namuose tamyba, Pagalbos socialines rizikos Seimoms tamyba, Socialines

globos namai, Laikinosios nakvynes namai, Darbo terapijos, Kompensacines technikos nuomos ir
labdaros (paramos) padaliniai, Specialaus transporto paslaugq tamyba, Socialines rizikos Seimq

paramos centras Igliaukos seniunijoje ir Socialines rizikos Seimq paramos centras Liudvinavo

seni[nijoje, Sveikatos prieZilros padalinys, kuriame dirbantys bendrosios praktikos slaugos

specialistai ruo5e dokumentus slaugos licencijai gauti. Vykdytas projektas ,,Ai jaudiuosi

reikalingas", kurio metu buvo ruoSiami b[simieji globejai (rtipintojai) ir iteviai Marijampoles,

Kalvarijos, Kazh4R[dos ir Satiq bei Vilkaviskio rajonq savivaldybese.

Visi padaliniai savo veikl4 planavo. Metq pradZioje kiekvienas padalinys paruo5e veiklos

planus, kuriuos tvirtino Centro direktorius. Pasibaigus ketvirdiui, visi padaliniai pateike ataskaitas

apie veiklos planuose numatytq uZdaviniq igyvendinim4. Paruo5tas Centro strateginis planas,

Centro klientq pra5ymq ir skundq nagrinejimo tvarka.
Ypatingas demesys buvo skiriamas licencijavimui: naujai atlikti kadastriniai matavimai,

pertvarkytos patalpos, isigyta papildomo inventoriaus, apdrausti darbuotojus, isteigti nauji etatai,

kuriuos patvirtino Marijampoles savivaldybes taryba. Darbuotojai i5klause istatymuose numatytus

darbq saugos ir ivadinius bei periodinius socialinio darbo mokymus. Kiekvienas padalinys parenge

naujas purluugq organizavimo tvarkas, darbo planus, taisykles, pareigybiq apraSus ir kt. fvykdZius
visus reikalavimus Centrui 2014-07-16 i5duota [staigos asmens sveikatos prieZiflros licencija , o
2014-10-15 i5duotos licencijos:

. Socialine globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amZiaus asmenims

nzrmuose ( BaZnydios g.l9);
o Institucine socialine globa (ilgalaike, trumpalaike) likusiems be tevq globos vaikams,

socialines rizikos vaikams (BaZnydios g. 19);



o Institucine socialine globa (ilgalaike, trumpalaike) suaugusiems asmenims su negalia

(BaZnydios g. 19 ir Vytauto e.33);
o Institucine socialine globa (ilgalaike, trumpalaike)

(BaZnydios g. l9 ir Vytauto g. 33);
senyvo amZiaus asmenims

o Institucine socialine globa (dienos) suaugUsiems asmenims su negalia (BaZnydios g.

1e).
2014-12-31Centre buvo patvirtinti 144 etatai, paruo5tas ir direktoriaus isakymu patvirtintas

darbuotojq 2014 m. kvatifikacijos tobulinimo planas, kurio tikslas - kelti Centro darbuotojq

profesing kvalifikacij4, uZtikrinant aukSt4 socialinio darbo ir socialiniq paslaugq kokybg.

UZdaviniai:
1. Skatintidarbuotojqprofesinitobulejim4;
2. Sudaryti galimybes darbuotojams igyti didesng profesing kompetencij4.

Z0l4 metair- *6kytnnose dalyvavo: 6 - administracijos darbuotojai, 2 - Specialaus

transporto tamybos darbuotojai, I - Sveikatos prieZi[ros padalinio darbuotojas, 12 - Jaunuoliq,

turin8iq intelekto sutrikimq, d-i.tror uZimtumo padalinio darbuotojq, 5 - Socialines globos padalinio

darbuoiojai, 7- Laikinosios nakvynes namqo Darbo terapijos ir Kompensacines technikos nuomos ir

labdaros (paramos) padaliniq darbuotojai,16 - Kartq namq darbuotojq, 43 - Pagalbos rutmuose

tarnybos darbuotojai,16 -pagalbos socialines rizikos Seimoms tarnybos darbuotojai, 3 - Socialines

rizikos Seimq paramos centroliudvinavo seniunijoje darbuotojai ir 2 - Socialines rizikos Seimq

pammos centro Igliaukos seniflnij oj e darbuotoj ai.

Socialiniq paslaugq prieZiUros departamentas prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos,

igyvendindamas projekia' ,,socialiniq paslaugq lstaigq darbuotojq kompetencijq ugdymas",

lig iruuo rr.-oku1n,rs mokymus Lietuvbs socialiniq paslaugq istaig! darbuotojams. Mokymuose

uZ-siregistravo 49 darbuotojai (istaigos vadovas, vyr. socialiniai darbuotojai, padaliniq vadgy{'

socialiniai darbuotojai, ,o"iulinio darbuotojo padejejai ir lankomosios prieZiflros darbuotojai).2014

m. mokymai buvo trganizuojami 3 kartui, dalyvavo 17 darbuotojq. Mokymai bus tqsiami 2015

metais.
12 Centro darbuotojq dalyvavo nemokamuose mokymuose pagal Lietuvos ir Sveicarijos

programQ ,,Linas.o, 2 - Mirrlampoles savivaldybes visuomenes sveikatos biuro ir Marijampoles

uprlriti6 vyr. policijos komisariato organizuotame seminare, I - Lietuvos profesiniq santykiq

konsultantq- astciacijos seminare, I - Marijampoles Meiles Luk5ienes Svietimo centro

organizuotame seminL e, 2 - Taikomosios politikos instituto organizuotuose mokymuose, 3 - Vfl
Vaiko ir tevq centro ,,AS ir mes" organizuotame seminare, I - VSI ,,Geros valios projektai"

organizuotuose mokynuose, 4 - Lietuvos socialiniq pedagogq asociacijos organizuotame seminare,

2 - LR Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Socialiniq paslaugq skyriaus mokymuose'

Marijampot6s kllegijos Tobulini.o.i rtudi.lq centras sistemingai organizavo mokymus

socialiniams darbuotoju-rli socialiniq darbuotojq padejejams. Darbuotojai dalyvavo l2 mokymq,

kuriuose jiems buvo suteikta naujausiq teoriniq Ziniq ir praktiniq socialinio darbo ig[dZiq, kaip

veiksmingai teikti socialines puriuugur. Mokymus finansavo Marijampoles socialines pagalbos

centras iS darbuotojq profesin'es kvalifikaciios kelimui skirtq le5q. 23 darbuotojai savo lesomis

dalyvavo Marijampoles kolegijoje vykus"iuose fZanginiuose socialiniq darbuotojq padejejq

mokymuose.
Visiems vyriausiems socialiniams darbuotojams, padaliniq vadovams, socialiniams

darbuotojams, socialinio darbuotojo padejejams ir lankomosios prieZi[ros darbuotojams buvo

sudarytos s4lygos dalyvauti periodiniuor, -oky-.rose kelti savo profesing kvalifikacij4 ne maZiau

kaip 16 val. per metus.
Centras buvo svarbi mokomosios praktikos baz6, kurioje 13 studentq i5 Marijampoles

kolegijos ir ivairiq Lietuvos universitetq atliko praktikq'

35 Centro darbuotojai, kaip savanoriai, dalyvavo ,,Maisto banko" akcijoje ir ragino Zmones

aukoti maisto produktus skurstantGms ir nepasiturintiemsneigaliems, vieni5iems asmenims'

Socialiniq darbuotojq padejejq (globos darbuotojq) kasmetiniq atostogq metuo pag4 viesqjq

darbq programos projektq, bu"o iaurtiitu tl darbo birzoje registruotq asmentl. Pagal idarbinimo
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subsidijuojant igyvendinimo ir finansavimo sutartis, nuolatiniam darbui idarbinti 2 Lmones, o pagal

darbo iguaziq Jgiji-o remimo ir finansavimo sutartis - 1 Zmogus. Tai padejo sutaupyti biudZeto

leSas.

2014 m. Centr4 tikrino Marijampoles valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Planiniai

patikrinimai vyko Kartq namq (toliau-KN) Vaikq socialines globos padalinyje ir Socialines globos

padaliniuose, Socialines globos namuose (Vytauto g. 33), bei Jaunuoliq, turindiq intelekto

iutrikimq, dienos uZimtumo padalinyje (toliau - JP). Trflkumq nerasta.

ZOtqm. hpkridio 26 d. KN ir JP tikrino Marijampoles apskrities prie5gaisrines gelbejimo

valdybos Vpp skyrius (Planinis prie5gaisrinis techninis patikrinimas). Aktas nebuvo sura5ytas,

tadiau ispejo ZodZiusuwarkyti prie5gaisrinihidrant4, kad bfltq vanduo it Zarna su diaupu.

CENTRO FINANSAVIMAS 2OI4 M.
I lentele

Eil.
Nr.

L05os pagal rii5is
L65os, ttrkst.

Lt

I BiudZeto le5os 2165,0

2 \ralsiybinems (perduotoms savivaldybems) funkcij oms 4!kti 342,5

J BiudZeto specialiosioms programoms vykdyi 422,5

4 niudZeto rpecialiosioms programoms vykdyti (vaiko globos pasalpQ 75,0

5 Dotacija uZ asmenis su sunkia negalia 573,9

6
Vieiiesiems ir subsidijuojamiems darbams apmoketi (valstybes

biudZeto le5os ir Darbo birZos leSos)
57,8

7 Gauta labdara parama (2 proc.) 1,8

8 Projektine veikla (i5 valstybes biudZeto) 89,0

9 Projektine veikla (i5 savivaldybes biudZeto) 5,6

l0 ES finansavimas Netidkampiui rl,4
I5 viso: 3744,5

38,9 tiikst. Lt (leSos

maitinimui, ugdymo

18,6 tflkst. Lt (leSos

maitinimui, ugdymo

darbo uZmokesdiui, globejq mokymams);
Kompleksines paslaugos krizinese situacijose esantiems tdvams,

4,058 ttikst. Lt (projekto dalyviq sveikatinimui, kodavimui nuo alkoholio).

9 p. - I5 savivaldybes biudZeto skirtos leSos projektinems veikloms:

Le5os, nurodytos:
2 p. - skirtos darbuotojq, dirbandiq su socialines rizikos Seimomis darbo uZmokesdiui;

3 p. - pajamos uZ suteiktas paslaugas;

+ p. - uuif.o globos pasalpa, kuri buvo skiriama tik vaiko reikmems (maitinimui, rfibams, avalynei,

-bky-o ii ugdymo priemonems, higienos priemondms, ki5enpinigiams, patalynei ir

medikamentams);
7 p. -panaudotos jaunuoliq ugdymo priemonems isigyti;
8 p. - I5 valstybes biudZeto lesq finansuojami projektai:

Vaikq dienos centry ryDC) projektai:
Socialines rizikos Seimq palamos centro Igliaukos seni[nijoje VDC -

skirtos projekt4 vykdandiq darbuotojq darbo uZmokesdiui kompensuoti' vaikq

priemonems);
Socialines rizikos Seimq paramos centro Liudvinavo seniflnijoje VDC -

skirtos projekt4 vykdandiq darbuotojq darbo uZmokesdiui kompensuoti, vaikq

priemonems, paveZejimui);
201+ m. Clolej.l (mpi"tojq) ir lteviq paieskos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos

jiems teikimo paslaugq"projektas-- zi,+gz iukrt. Lt (leSos skirtos projekt? vykdandiq darbuotojq

auginantiems vaikus, -
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Sveikatinimo projektui ,,sveikatos apsaugos programa" - 1,8 tukst. Lt.;
Jaunuoliq vasaros poilsiui,,Neigaliqjq socialines integracijos programa" -3,763 tlkst. Lt.

2014 m. pradZioje finansine situacija atrode sudetinga, tadiau metus uZbaigeme gerai.

Marijampoles savivaldybes mero, Tarybos Socialines ir sveikatos apsaugos komiteto ir
Marijampoles savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq departamento darbuotojq poZifrrio i
socialines problemas ir licencijavimui keliamus reikalavimus deka, taip pat Centro darbuotojq

atkalumo ir profesionalumo pastangomis buvo padaryla viskas, kad istaiga gautq visas reikiamas

licencijas ir galetq toliau vykdyti veikl4. Dabar laukia nauji iS5[kiai - Seimynq kiirimas, esamos

situacijos gerinimas, paslaugq kokybes tobulinimas, skurdo maZinimas.

Labai svarbu, kad Kartq namq pastatas patektq i renowotinq pastatq s4ra54, nes jo i5ore

nepuo5ia Marijampoles graZejandio miesto. Centras jau kelet4 metq teike Socialines apsaugos ir
darbo ministerijai ivairius projektus ir paskaidiavimus Sio pastato sutvarkymui, tadiau finansavimas

nebuvo skirtas.

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO STRUKTURA

Direktorius
Direktoriaus pavaduotoj as

Administracija
Ukio skyrius
Jaunuoliq, turindiq intelekto sutrikimq, dienos uZimtumo padalinys

Pagalbos namuose tarnyba
Pagalbos socialines rizikos Seimoms tarnyba
Specialaus transporto tarnyba
Socialines globos namai
Darbo terapijos padalinys
Laikinosios nakvynes namai
Kompensacines technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys

Kartq namai:
Socialines globos padalinys
Vaikq socialines globos padalinys
Socialines rizikos Seimq paramos centras Igliaukos seniflnijoje:
Vaikq dienos padalinys
Seimos paramos padalinys
Kriziq centras
Socialines rizikos Seimq paramos centras Liudvinavo senilnijoje:
Vaikq dienos padalinys
Seimos paramos padalinys
Kriziq centras
Sveikatos prieZi[ros padalinys

JAUNUOLIU, TURINirtT TNTTLEKTO SUTRIKIMU, DIENOS UZIMTUMO
PADALINYS ( toliau -PadalinYs)

Siame padalinyje buvo teikiamos dienos socialines globos paslaugos institucijoje intelekto

sutrikimq turintiems jaunuoliams nuo 16 iki 40 metr4. Klientq skaidius metq pradZioje buvo 28, o

pabaigoje - 2S ( vietq skaidius - 25) . Vienas klientas laukia eileje, dienos socialines globos

institucijoje paslaugai gauti. Jaunuoliq lankomumas - 93 proc. PrieZastys - liga.

iugui tt"guliE klientai pasiskirstg: dideliq specialiqjq poreikiq lygio - 23, vidutinir4

specialiqirl poreikiq lygio - 5. Specialiosios nuolatines prieZifiros (pagalbos) poreikis nustatytas 10,
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specialiosios nuolatines slaugos poreikis - 8 asmenims. Teismo pripaZinti neveiksniais -21, ribotai
veiksniu - l.

Padalinyje dirba vyriausiasis socialinis darbuotojas (0,5 etato), socialiniai darbuotojai (3,5
etato), uZimtumo specialistas - 1, slaugytoja - 1, psichologas - 1, valytoja - 1.

Sio padalinio stiprybes: darbuotojai gerai paiista kiekvien4 klientq, jo 5eim4, Zino kliento
galimybiq ribas, turi tinkam4 i5silavinim4, empati5kai reaguoja i klientq elgesi. fsteigus padalinyje
socialinio darbuotojo padejejq etatus, pagerejo teikiamq paslaugq kokybe, klientai gavo daugiau
individualaus demesio ir pagalbos.

Ruo5iant dokumentus licencijavimui pagal Socialiniq paslaugq katalog4 patikslintas dienos
socialines globos paslaugq s4raias, naujai patvirtintos teikiamq socialiniq paslaugq vienam
asmeniui (Seimai) kainos, darbo tvarkos taisykles, parengti visq paslaugq (maisto organizavimo,
asmens higienos orgarizavimas, socialinis darbas, sveikatos prielitxa, uZimtumo ir laisvalaikio
organizavimas, keramikos uZsiemimai, psichologinis konsultavimas, atvykimo i padalini ir vykimo
nermo, vykimo i uZsiemimus ir griZimo i5 jq adresu (Vytauto g. 87), menines veiklos,
kineziterapijos) apra5ai. PerZitireti ir pakeisti metiniai veiklos planai, Padalinio dienos uZimtumo
veiklos planai, pareigybiq apra5ymai, individualtis socialines globos planai, savanori5kq darbq
organizavimo tvarka, paruoStos ir uZpildytos teikiamq paslaugq vertinimo lenteles.

Darbuotojams irengtas poilsio kambarys, kuris pagerino darbo s4lygas personalui. Atskirta
klientq poilsio zona, sukurtos privatum4 garantuojandios patalpos bendro naudojimo bei kitose
patalpose. Suremontuoti visi kabinetai, baldai.

Lankytojams isteigtas psichologo kabinetas, kuriame kiekvien4 dienq buvo teikiamos
psichologo paslaugos, pravedami individualDs pokalbiai, padedantys pasirinkti tinkam4 veikl4 (5
kartus per savaitg); teikiama psichologine pagalba taikant psichoterapijas (pagal individualius
socialines globos planus (ISGP)); Zaidimo terapij4 individualiai ir su grupe (4 kartus per savaitg);
pokalbio terapij4 individualiai (2 kartus per savaitg); vaizdq terapij4 - individualiai (3 kartus per

savaitg); elgesio terapijq - individualiai (4 kartus per savaitg), socialini treniravim4 - individualiai ir
su grupe (2 kartus per savaitg); bendravimo terapij4 - individualiai ir su grupe (5 kartus per

savaitg). Buvo pravedami pratimai teigiamq emocijq stimuliavimui, neigiamq atpaZinimui ir
valdymui (3 kartus per savaitg); pokalbiai apie psichosocialing raid4 ir etnines nuostatas (4 kartus
per metus). Pagal poreiki buvo ra5omos charakteristikos, kurios pateiktos medicininems

komisijoms. Padalinyje palaikoma stabili, stresiniq situacijq nesukelianti teigiama emocine aplinka,
kurioj e j aunuoliai j autesi saugus, pripaZinti, svarbiis.

Naujai irengtame uZimtumo specialisto kabinete buvo vykdoma individuali ir grupine meno
veikla su klientais. Organizuojant jaunuoliq uZimtum4 vykdomos ivairios veiklos: tapyba ant Silko,

simegrafija, aplikacijos i5 popieriaus, kiirybines dirbtuves, i5vykos i gamtq, vasaros poilsio
stovykl4, lankymasis parodose, molio terapija. Skambant muzikai kiekvien4 rytq buvo daroma

mank5ta, vyko sportiniai Zaidimai. Organizuoti pasivaik5diojimai miesto parkuose, kuriq metu buvo
stebimi gamtos rei5kiniai, metq laikq kaita, renkamos gamtos gerybes ivairiems darbeliams.

Padalinyje buvo Svendiami jaunuoliq gimtadienius, tokiu bldu skatinant jaunuoliq tarpusavio

bendravim4, vienas kito paZinim4.
Keramikos uZsiemimai vyko patalpose Vytauto g. 87, kurios pritaikytos keramikos,

rankdarbiq uZsiemimams, bei kineziterapijos paslaugoms gauti. Ten dirbo socialinis darbuotojas,
jam padejo i5 padalinio atvykstandios socialinio darbuotojo padejejos.

Pagerejus darbo s4lygoms ir priemus daugiau personalo, daugiau laiko skiriama
individualiam darbui su klientais, sumaZejo kr0vis, atsirado naujq veiklos rfr5iq.

Tadiau iSlieka ir gresmes - neprognozuojamas klientq elgesys, galimas ,,perdegimo"
sindromas, regresija.

2014 metais padalinys organizavo ir dalyvavo Siuose renginiuose:
. IJlgaveniq Sventeje Socialines rizikos Seimq paramos centre Liudvinavo seniDnijoje.
. Aplanke LR Nepriklausomybes dienai skirt4 parod4 esandi4 Marijampoles kult[ros centre

bei medZiokles trofejrl parod4.
. Respublikiniame jaunqiq neigaliqjq muzikos atlikejq konkurse,,Perliukai".
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. Akcrjoje - inkilq kelimo Sventeje,,Pasitikime pauk5dius".

. Tradiciniame kasmetiniame ,,Vilties parko" sodinime, kuriame dalyvavo ir LR Prezidente
Dalia Grybauskaite.
. Organizavo Seimos Sventg ir Centro 15 metq veiklos jubilieiq.
. XII - ame integraciniame gatves begime Suvalkuose, tradicineje Olimpineje mylioje.
. I5vykoje i Tautkaidiuose esanti ,,Gegnds" klojimo teatr4, kur vyko tradicines vasaros
ktirybines dirbtuves.
. 14 jaunuoliq, lydimi 2 socialiniq darbuotojq, 7 dienas ilsejosi ,,Gintaro" vasaros poilsio
stovykloje.
. Orgarizavo popietg ,,Sveikas rudeneli!". Jos metu jaunuoliai kartu su darbuotojais
susirinkusiems pristate muzikini spektakli,,DarZoviq puota".
. Organizavo popietg, skirt4 Tolerancijos dienai. Popietg jaunuoliai praleido kartu su

Marijampoles lop5elio - darZelio,,Ruta" aukletiniais.
. GruodZio men. vyko tradicinis Tarptautinei neigaliqiq dienai pamineti skirtas renginys, kuri
organizavo Marijampoles socialines pagalbos centras ir Marijampoles Rotaract klubas. Siais metais
jaunuoliai dalyvavo boulingo bei bilijardo varZybose.
. GruodZio 6 d. padalinyje surengta netradiciniq egludiq parod4, kuri4 jaunuoliai pristate
teveliams.
. Kiekvien4 mdnesio penktadieni padalinyje vyko popietd ,,Pavai5ink draug4". Jos metu
jaunuoliai kartu su socialiniais darbuotojais bei jg padejejais gamino ivairy maist4. Popietes metu
mokesi gaminti su meile, susitvarkyti darbo viet4, pavai5inti draugus.
. GruodZio I I d. padalinyje vyko tradicinis Kaledinis sporto tumyras, kuri organizavo
Marijampoles savivaldybes Svietimo, kult[ros ir sporto departamento Sporto skyrius.
. Dalyvavo respublikiniame kaledinio atviruko (piesinio) konkurse, kuri organizavo Lietuvos
specialiosios kfirybos draugij a,,Guboj a".
. GruodZio l7 d. padalinio lankytojai organizavo kaleding popietg, kurioje dalyvavo jaunuoliq
tdvai, Marij ampoles savivaldybes administracij os atstovai.

Ugdant higieninius igldZius, jaunuoliai buvo nuolat skatinami plautis rankas, mokomi kaip
naudotis tualetu, susitvarkyti asmens higien4. Taip pat buvo registruojami pas sveikatos
specialistus, esant poreikiui palydeti i gydymo istaigas.

Padalinyje lankesi LR Socialines apsaugos ir darbo ministre A. Pabedinskiene,
Marijampoles savivaldybes administracijos atstovai, ,,Arvi" imoniq grupes darbuotojai, Rotaract
klubo nariai, Marijampoles kolegijos studentai bei destytojai, lop5eliq darleliq,,Sypsendle",
,,Ruta" darbuotojai bei lankytojai, Marijampoles "Ziburdlio" mokyklos - daugiafunkcinio centro
darbuotojai, Nevyriausybiniq orgarizacijq atstovai.

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA (toliau - PNT)

PNT buvo teikiamos pagalbos i namus ir dienos socialines globos paslaugos asmens
namuose. Asmenims, kuriems nera galimybiq suteikti pagalbos rurmuose paslaugas, buvo mokami
pagalbos pinigai.

2014 m. pradZioje pagalbos i namus paslaugos buvo teikiamos 115 klientq, o dienos
socialine globa asmens namuose - 33 klientams. Metq pabaigoje pagalbos i namus paslaugos buvo
teikiamos 111, o dienos socialines globos asmens namuose paslaugos - 41 klientui.

Per 2014 m. pagalbos i namus paslaugos buvo suteiktos - 132 klientams, i5 jq nutrauktos
paslaugos - 21 klientui (14 - mire, 4 - prilinrdjo artimieji; 2 - apgyvendinti socialines globos

rurmuose , 1 - suteiktos socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo asmens namuose paslaugos).

Per 2014 m. dienos socialine globa asmens namuose paslaugos buvo suteiktos - 47
klientams (iS jq - vienas vaikas su negalia). 6 klientams mirus, paslaugos nutrauktos.

Viso per 2014 m. pagalbos i namus bei dienos socialines globos asmens namuose paslaugos

buvo suteiktos 179 klientams.
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Klientq pra3ymu pagalbos i namus paslaugq teikimas atidetas 12 asmenq ir dienos socialines
globos asmens namuose paslaugq teikimas - 7 asmenims.

Pagalbos pinigai buvo skirti 1l klientq (i5moketa - 6748,57 Lt.).
Paslaugos buvo teikiamos 105 klientams, kuriems nustatytas dideliq specialiqjq poreikiq

lygis, 15 - vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis, 19 asmenq buvo nustatytas darbingumo lygis, 39
paslaugq gavejai buvo senatves pensininkai, 1 vaikas su negalia.

PNT dirbo tarnybos vadovas, 2 socialiniai darbuotojai, 50 lankomosios prieZiuros
darbuotojq.

Kvalifikacij4 darbuotojai kele pagal centre patvirtint4 2014 m. kvalifikacijos tobulinimo
plan4, dalyvavo ivairiuose seminaruose, paskaitose.

Vadovaujantis Marijampoles socialines pagalbos centro PNT 2014 metq veiklos planu buvo
organizuojami susirinkimai, kuriq metu buvo aptarti ivaims socialiniai klausimai, nuolat vyko
pokalbiai ir sprendZiamos iSkilusios problemos su lankomosios prieZi0ros darbuotojais ir paslaugq
gavejais del paslaugq i namus, dienos socialines globos asmens namuose teikimo, pagalbos pinigq
mokejimo, bei klientq uZimtumo ir savaranki5kumo skatinimo.

2014 m. kovo men., PNT bendradarbiaujant su Marijampoles Visuomenes sveikatos biuru,
vyko paskaita ,,Pagyvenusiq Zmoniq sveikatos ugdymo galimybes pagalbos namuose metu".
Paskaitos metu lankomosios prieZiiiros darbuotojai buvo supaZindinti su sveikos gyvensenos

btdais, mityba, kvepavimo pratimais ir fiziniu aktyvumu.
BalandZio men. susirinkimo metu lankomosios prieZiuros darbuotojai i5klause Marijampoles

visuomen6s sveikatos centro UZkrediamq ligq profilaktikos ir kontroles skyriaus vedejos I.
Radzevidienes paskait4 apie pedikuliozes epidemiologines prieZiuros problemas bei galimus
sprendimo bDdus, kalbeta apie darbq saug4 dirbant su klientais jq namuose. Su prie5gaisrines
saugos reikalavimais supaZindino Marijampoles prie5gaisrines saugos vyr. inspektorius
V. LiSkauskas.

BirZelio men. vyko paskaita ,,Senq ir pagyvenusiq Zmoniq slauga ir prieZi[ra asmens
namuose". Darbuotojai buvo supaZindinti su kliento asmeninds higienos palaikymu jq namuose,
kompensacines technikos priemonemis, organizuoti praktiniai uZsiemimai, kaip organizuoti slaug4
kliento rurmuose.

Lankomosios prieZitros darbuotojai dalyvavo akcijoje ,,Darom 2014*, renginyje, skirtame
pamineti socialiniq darbuotojq dien4 bei senqjq metq palydejimo Sventeje.

Lapkridio men. suorganizuotaPNT darbuotojq ir jq klientq k[rybine rankdarbiq paroda.

GruodZio men. vyko gerumo akcija. Jos metu Marijampoles ,,Saules" pradines mokyklos
mokytojos su mokiniais bei socialine pedagoge lanke PNT aptarnaujamus vieni5us, pagyvenusius
senelius, dalinosi gerumu, dovanojo atvirukus ir dovaneles.

Ruo5iantis licencijavimui buvo sudarytos bendradarbiavimo del ilgalaikes prieZilros teikimo
sutartys su pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZilros istaigomis: Lino Bieliausko Seimos

klinika, Danguoles Skurkienes bendrosios medicinos klinika, If Ilonos Parplenienes ambulatorija,
UAB ,,Skraistele" Seimos klinika, Rimanto Bernoto pirmines sveikatos prieZifros centru, UAB
,,Marimeda" Seimos klinika, VSI Marijampoles pirmines sveikatos prieZitiros centru. Centro
direktoriaus isakymu patvirtintas Asmens higienos organizavimo ir teikimo asmens namuose
paslaugq apra5as. Dienos socialines globos paslaugq teikimui paslaugas teikiandiq istaigq vadovq
sprendimu buvo sudaryta specialistq komanda: bendruomends slaugytojas, socialinis darbuotojas,
lankomosios prieZifiros darbuotojas. Pagal poreiki buvo organizuojami bendri pasitarimai, kuriuose
buvo ivertinta paslaugq teikimo konkrediam klientui eiga, poreikis bei kokybe.

PAGALBOS SOCIALINES RIZIKOS SNTVTOVTS TARNYBA
(toliau - Tarnyba)

Tarnyboje teikiamos socialiniq ig[dZiq ugdymo ir palaikymo asmens namuose bei
bendrosios socialines paslaugos (konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas).
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Socialiniq igtidZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos:

Darbuotoiu
skaiiius

Senitrniios
pavadinimas

Socialines rizikos
Seimq (SRS), bei

jose augandiq vaikq
(V) skaidius20l4
metu pradZioie.

Socialines
rizikos Seimq

(SRS) skaidius,
bei jose augandiq

vaikq (V)
skaidius 2014

metu pabaigoie.

Socialines rizikos
Seimq skaidius
(SRS), bei jose
augandiq vaikq
(V) skaidius g

2014 metus.

I socialinis
darbuotojas
(dirba 0,5

etato).

Mokolq
senitnija 10 - sRs. 2r -v 5-SRs,5-V 11-SRs,22-V

I socialinis
darbuotojas

(dirba 1 etatu).

Marijampoles
seniflnija 13 - sRs. 42 -V l3-sRs,30-v 18-SRs,38-V

1 socialinis
darbuotojas
(dirba 0,5

etato).

Gudeliq
senidnija

s - sRs. l0- v 4-SRs,9-V 7-SRs. 10-V

I socialinis
darbuotojas
(dirba 0,5

etato).

Sunskq
senilnija

5 - SRs, t2 -V
7-SRS,9-V 9 - SRs. 22 -V

2 socialiniai
darbuotojai (2

etatai).

Narto
seniunija 22 - SRs. s2 -V 25-SRS,53-V 40-sRs,88-V

1 socialinis
darbuotojas

(dirba I etatu).

Igliaukos
seniunija t5 - sRs, 37 -V t5-sRs,31 -V 17-SRs.40-V

1 socialinis
darbuotojas

(dirba I etatu).

Sasnavos
seniunija 13 - SRS,25 .Y 16-sRs,39-V lg - sRs, 44 -V

2 socialiniai
darbuotojai (2

etatai).

Degudiq
seniunija 22 - SRs. 44 -V 23 - SRs, 46 -V 30-sRs,53-V

2 socialiniai
darbuotojai (1,5

etato).

Liudvinavo
seniunija 17-SRS,38-V 18 - sRs, 42 -V 22-SRs.48-V

Suintensyvintos
socialiniq

igudZiq ugdymo
ir palaikymo

paslaugas
asmens

rulmuose

3 socialiniai
darbuotojai

39 - SRs. 94 -Y 40-sRs,93-V s2 - sRS. 123 -V

Viso: 161 -SRs,375-V 166 - SRS,
361-V

224 - SRS,
490-V
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Per 2014 m. i5 socialines rizikos Seimq iskaitos s4raSo buvo i5brauktos 28 socialines rizikos

Seimos. 20 - Seimq mieste, 8 - Seimos kaime.

PrieZastysn d6l kurir; socialin6s rizikos Seimos buvo i5brauktos i5 socialin6s rizikos Seimq'

auginaniiq vaikus, apskaitos

Per 2014 m. i socialines rizikos Seimq iskaitos sqraS4 ira5ytos 35 socialines rizikos Seimos.

16 - mieste, 19 - kaime.
Pagal socialines padeties pasiskirstymq daugiausia suaugusiq asmenq, gyvenandiq socialines

rizikos Seimose, buvo tedarbiai, isiregistravg darbo birZoje ir gaunantys socialinq pa5alp4 bei

namuose auginantys vaikus.
Dauguma socialines rizikos vaikq augo nepilnose Seimose, kuriose yra Lema socialine -

ekonomine padetis, nepriteklius, nedarbas, skurdas.

Pasliugas teike 14 socialiniq darbuotojq. Valstybes biudZeto le5omis finansuojami I I

socialiniq darbuotojq etatq, Marijampoles savivaldybes biudZeto leSomis - 3 socialinio darbuotojo

etatai. Tarnybai vadovavo Tamybos vadovas.

Tarnybos darbuotojai, bendradarbiaudami su ivairiq istaigq specialistais, socialiniais

partneriais, ii"ke *uzinti socialines rizikos Seimq ir jose augandiq vaikq socialing atskirti, gerinti jq

lyvenimo kokybg. Buvo ugdomi socialines rizikos Seimq socialiniai igfldZiai, atsakomybes

j-uur11ur, skatinamas pasitikejimas savimi ir savaranki5kumas, atsiZvelgiant i vaiko interesus,

igyvendinama jo teise augti Seimoje.

Buvo igyvendinama socialiniq darbuotojq funkcijq vykdymo kontrole.

tamy|os darbuotojai 2014 m., paga| galimybes, dalyvavo ivairiuose seminaruose,

konferencijose, suvaZiavimuose, minejimuose, susirinkimuose, akcijose, Sventese.

Sausio mdn. Tamybos darbuotojai dalyvavo bendrame susirinkime su Marijampoles

savivaldybes administracijos specialistais bei VilkaviSkio vyskupijos Caritas pagalbos centro

,,RUpintojelis" projekto ,,ko-p1.ksine pagalba socialines atskirties asmenims" administratore G.

Volff.
Vasario mdn. socialiniai darbuotojai dalyvavo paskaitoje ,,Sekmds formul6'0, kuri4 skaite If

,,Komota" vadovas A. Padvelskis, konferencijoje ,,Pagalbos Seimai bendruomeneje ypatumai:

tarpZinybinis bendradarbiavimas ir paslaugq kokybe".' psichologes M. Antanaitienes paskaitoje ,,Auklejimo ypatumai ikimokyklinio amZiaus

vaikams'., dalyvavo socialines rizikos Seimos bei socialiniai darbuotojai. Psichologe, panaudodama

vaizding 
^"d1iug4, 

aiikino kas btdinga ikimokyklinukq raidai ir kokie pokydiai vyksta vaiko

gyvenime, suteikl- Ziniq apie tdvystg, bendravim4 su ikimokyklinio amZiaus vaiku, moke kaip

aisiliepti ! vaiko poreikius, kaip sudaryti s4lygas sekmingai vaiko raidai.

I5braukimo prieZastys Socialin6s rizikos Seimq
skaiiius
2013 m.

Socialin6s rizikos Seimq skaiiius
2014 m.

Seimoje neliko
neoilnamediu vaiku

t2 J

I5nyko prieZastys, del

kuriq Seima buvo ira5yta i
apskaita

18 t4

Seima i5vyko gyventi i kit4
savivaldybe

10 10

Mire abu tevai arba vienas
i5 tevq ir vaikui nustat5rta

laikinoii eloba

I I

Viso: 4l 28
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Socialiniai darbuotojai dalyvavo seminaruose ,,Linas - pagalba vaikams i5 priklausomybe

sergandiq 5eimq", ,,Kaip blndrauti su elgesio problemq turindiu vaiku (paaugliu)", ,,Specialiqiq

socialinio darbo Zinitl gilinimas, dirbant su socialines rizikos Seimomis ir ju vaikais",

,,Bendradarbiavimo nauda dirbant su smurtaujandiais asmenimis, esandiais probacijos tamybos

fti.ZiUtol.", 8 akad. val. trukmes mokymuose ,,Kriziq ir konfliktq valdymas" , konferencijoje

,,stabdykime maisto Svaistym4 Lietuvoje"..
Baland1io, birZelio menesiais socialiniai darbuotojai dalyvavo visuomenines organizacijos

,.Gelbekit vaikus" projekte ,,Efektyvios altematyvos vaikq institucinei globai". Projekto metu

psichologe Aurelija Lingiene api*te visas Marijampoles savivaldybeje esandias seni[nijas,

Lendravo su socialines rizikos Seimomis bei socialiniais darbuotojais, kurie teikia socialiniq [gudZiq

ugdymo ir palaikymo paslaugas asmens namuose.

Tarnybos socialiniai darbuotoj ai dalyvavo:

Akcijoje ,,Bft pirm[nas". Jos metu surinktos mokyklines priemonds buvo i5dalintos

nepasiturindig Seimq uuikurnr. Priemones buvo i5dalintos 24 vaikams, lankantiems vaikrl dienos

centrus ir vaikams, gyvenantiems socialines rizikos Seimose.

Akcijoje ,,SuSitayk Zmogaus siel4 ne tik per Sventes", kurios metu geros valios Zmones

padovanojo 
-*U,& 

baldr5 buitines technikos, patalynes, uZuolaidq bei kiq Seimoms reikalingq

daiktq. Gauti daiktai, buvo paskirstyti labiausiai nepasiturindioms Seimoms.

,oMaisto banio" akcijoje, kurios metu surinkti maisto produktai, i5dalinti 36 socialines

rizikos Seimoms.
Tarnybos darbuotojrl ir ,,Rotary" klubo nariq akcijoje ,,suteikime dZiaugdmQ

nepasiturindioms Seimoms" naujais baldais ir kitomis reikalingomis priemonemis buvo aprfipintos 2

socialines rizikos Seimos.

GlaudZiai bendravome su Vilkaviskio vyskupijos ,,Caritas", Lietuvos ,,Caritas" darbuotojais,

kurie [trauke socialines rizikos Seimas I savo projektinE veikl4.

Socialines rizikos Seimos bei jose augantys vaikai dalyvavo labdaros koncerte

,,pasidalinkime 5iluma", kuri dovanojo operos solistas, antrojo ,,Lietuvos balsas" projekto

iaimetojas, marijampolietis Paulius Bagdanavicius, tarptautiniq konkursq laureates Julija Jegorova,

Dagna kondratavidiute ir koncerto vedejas Erikas Druskinas. Koncerto metu surinktos leSos buvo

pervestos Centrui ir panaudotos vaikq sveikatai gerinti.

Tarnybos darbuotojai ir socialines rizikos Seimos dalyvavo renginiuose kino teatre

,,Spindulys,,, kuriuos organilavo Marijampoles socialines pagalbos centro administracija, socialiniai

iarbuotojai, projekto ,,faikq svajones;'organizatoriai bei Marijampoles jaunieji socialdemokratai'

fu*iUu vykde minimal-ios prieZiUros priemones delinkventinio elgesio vaikams, itrauke
juos [ [vairias popamokines veiklas. Minimalios prieZifros priemones buvo teikiamos 13 vaikq.

Kartu su Marijampoles savivaldybes administracijos darbuotojais Tamyba vykde socialines

rizikos Seimq esaneiq kri)ine1" situacijoje, kontrolE (lanke Seimas jq namuose), padejo sprqsti joms

i5kilusias problemas, aptare j as bendruose susirinkimuose'

2014 m. buvo vykdomi Projektai:
o ,,Kompleksiniq paslaugq teikimas krizineje situacijoje esantiems t€vams,

auginantiems vaikus" - iS LR So"iulitrer apsaugos ir darbo ministerijos buvo skirta 4058 Lt.;

o,,sveikos Seimos ugdymas Marijampoles savivaldybeje" i5 Marijampoles

savivaldybes visuomenes sveikator r.-i-o specialiosios progrzrmos buvo- gauta 1800 Lt. Seimoms,

kurirl vaikai serga pedikulioze, buvo dalinami vaistai;

o,,Vaikt1 svajonds" - socialiniai darbuotojai bendravo su socialines rizikos Seimose

gyvenandiais vaikais, uZsirase jq svajones ir iSsiunte i vsl ,,vaikq svajon6s"' Svajones buvo

fatalpintos intemetineje svetaineje www.vaikusvajones.lt. Lietuvos gyventojams buvo sudaryta

lalimvbe vaikq svajones igyvendint-Nupitttus dovanas socialiniai darbuotojai kartu su svajoniq

pildytojais dalino socialines rizikos Seimq vaikams;

o,,Seima - Seimai", pagalkur[ 7 Seimos gavo paramqi3 Olandijos.

mspc atask. 2Jl5
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socrAlrNns RrzIKos Snwtql pARAMos cENTRAS
IGLIAUKOS SENTITNIJOJE (toliau - Padalinys)

Padalinyje buvo teikiamos socialiniq igudziq ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikq dienos
uZimtumo padalinyje, socialines prieZi[ros paslaugos Seimoms, kurios iraSytos i socialines rizikos
Seimq apskait4 ir intensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugos motinoms ir vaikams, esantiems
krizinej e situacij oj e.

2013 - 2015 metams buvo pateiktas projektas vaikq dienos centrq finansavimo konkursui,
kuri paskelbe Socialines apsaugos ir darbo ministerija.2014 m. gautas finansavimas - 38 900 Lt.

2014 m. vaikams buvo skiriama Kaledine parama iS KLASMANN - DEILMANN
EZERELIS, UAB 1000 Lt, vaikams buvo nupirktos kaledines dovaneles, suorganizuota i5vyka i
kino teatr4,,Spindulys" . Kaime gyvenantiems vaikams - tai didZiule Svente.

2014 m. pradZioje socialiniq igfidZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje buvo
teikiamos 26 vaikams i5 15 Seimq ( 17 vaikq i5 socialines rizikos Seimq, 9 - i5 socialiniq problemq
turindiq Seimq), metq pabaigoje socialiniq igUdZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje
buvo teikiamos 20 vaikq i5 l3 Seimq.

Per 2014 metus socialiniq igUdZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje buvo
teikiamos 26 vaikams i5 16 Seimq.

Vaikai i dienos uZsiemimus buvo atveLarri istaigos transportu bei mokykliniais autobusais,
nes atstumai iki Sio padalinio dideli, todel ateiti pesdiomis nesaugu ir toli.

Padalinyje dirbo vyriausiasis socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, socialinio
darbuotojo padejejas ir Igliaukos bei Gudeliq seniflnijose su socialines rizikos Seimomis dirbantys
socialiniai darbuotoj ai.

Igliaukos socialines rizikos Seimq paramos centro darbuotojai 2014 m. dalyvavo ivairiuose
seminaruose, konferencijose, sporto renginiuose, minejimuose, ,,Maisto banko" akcijoje.

Per 2014 m. intensyvios kriziq iveikimo pagalbos, apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos
dviem mamoms su vaikais. Viena mama su dviem vaikais apgyvendinta del patirto vyro smurto,
kita su dviem vaikais neturejo gyverulmosios vietos, nes laikinai gyveno svetimq Zmoniq name,
kuri jie ruoSesi parduoti.

SOCIALINES RIZIKOS SEIMU PARAMOS CENTRAS
LIUDVINAVO SENIUNIJOJE (toliau -Padalinys)

Padalinyje buvo teikiamos socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikq dienos
uZimtumo padalinyje, socialines prieZiuros paslaugos Seimoms, kurios iraSytos i socialines rizikos
Seimq apskait4 ir intensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugos motinoms ir vaikams, esantiems
krizinej e situacijoj e.

Padalinys buvo finansuojamas i5 savivaldybes biudZeto le5q bei LR Socialines apsaugos ir
darbo ministerijos finansuojamo projekto ,,Vaikq dienos centry pletra savivaldybese, teikiant
nestacionarias dienos socialines prieZiiiros paslaugas vaikams ir jq Seimoms'.. Socialines rizikos
Seimq paramos centras Liudvinavo sen. vykde projekt4,,Linksmuoliai".

Metq pradZioje socialiniq ig[dZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje buvo
teikiamos 20 vaikq i5 9 Seimq: 16 vaikq i5 7 socialines rizikos Seimq, 4 vaikams i5 2 socialiniq
problemq turindiq Seimq. Metq pabaigoje paslaugos buvo teikiamos 22 vaikams i3 ll Seimq: 15

vaikq i5 socialines rizikos Seimq, 7 vaikams i5 4 socialiai remtinq Seimq.
Per 2014 m. socialiniq igtidZiq ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje buvo teikiamos

22vaikams i5 11 Seimq.
Intensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugos buvo suteiktos 2 pilnametems merginoms ir

6 mamoms su vaikais, netekusioms gyvenamosios vietos bei atsidfirusioms krizinese situacijose. I5

viso paslaugos buvo teiktos 21 asmeniui.
Metq eigoje vyko renginiai: Ulgaveniq Sventd, popiete ,,AS ir mano Seima", kaledinis

renginys-popiete ,,Per laukus, per sniegus Kaleda ir vel pas mus", prevencinis saugaus eismo
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renginys. Vaikq dienos padalinio darbuotojai ir vaikai dalyvavo: kasmetineje tradicineje Vaikq
dienos centry sueigoje ,,Ki5kiq diena Sasnavoje", Vaikq dienos centry sportinese varZybose Vaikq
gynimo dienai pamineti, ,,Gelbekit vaikus" organizacijos surengtame Jungtiniq Tautq Vaiko teisiq
konvencijos dienos 15-qjq metq minejime, ,,Vaikq svajones" organizatoriq surengtame
labdaringame renginyje-filmo perZitiroje ,,Spindulio" kino teatre, labdaringame renginyje
Marijampoles Dramos teatre, spektaklyje vaikams ,,Lak5tingala", labdaros akcijoje ,,Btik
pirmtinas".

SOCIALINES GLOBOS NAMAI (Vytauto g.33)

Socialines globos namuose buvo teikiamos ilgalaikes socialines globos institucijoje
paslaugos (12 vietq). Per metus gyveno 16 pagyvenusiq asmenq. Specialusis nuolatines slaugos
poreikis metq pradZioje buvo nustatytas 5, metq pabaigoje - 3 gyventojams. Specialusis nuolatines
prieZiflros (pagalbos) poreikis metq pradLioje - 6, metq pabaigoje - 6 gyventojams. Vidutiniq
specialiqjq poreikiq lygis buvo nustatytas I gyventojui. Senatves pensininkq buvo l. Vienam
gyventojui nustatytas 25 proc. darbingumo lygis. 2014 m.4 gyventojai mire, i jq vietas buvo
apgyvendinti kiti.

Ruo5iantis licencijavimui, gyventojq skaidius sumaZejo nuo l3 iki 12, nes neatitiko keliamq
reikalavimq. Taip pat buvo isteigtas vyriausiojo socialinio darbuotojo etatas. Paslaugas teike
socialinio darbuotojo padejejai ir slaugytoja. Darbuotojai kele kvalifikacij4, ruo56 dokumentus,
tvarkos apra5us, paslaugq apra5us, reikalingus licencijavimui, pertvarkyti gyvenamieji kambariai,

isigyta reikiama buitine technika, gyventojams sudarytos palankesnes s4lygos gyventi Siuose

namuose.
Nepaisant to, kad gyvenantys Zmones buvo labai silpnos sveikatos, jiems darbuotojai

organizavo ivairius renginius, pokalbius, buvo Svendiami jubiliejai, kalendorines Svent0s, didelis
demesys buvo skiriamas higienos, slaugos ir medicinos paslaugoms organizuoti.

Cia gyvenandius asmenis aplanke Marijampoles savivaldybes administracijos vadovai,
Kartq namq vaikai, socialdemokratq partijos atstovai, Petro Armino pagrindines mokyklos
mokiniai.

Siame padalinyje gyvena labai silpnos sveikatos gyventojai, todel per 2014 m. greitosios
medicinos pagalba buvo kviesta 22 kartus, 12 globos namq gyventojq gydesi Marijampoles
ligonineje, 3 gyventojai gulejo Pirmines sveikatos prieZiflros centro slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje.

KARTV NAMAI (BaZnyiios g. 19)

Kartq namuose 2014 metais veike du padaliniai - Socialines globos ir Vaikq socialines
globos. Siems padaliniams vadovavo ir darb4 organizavo vyriausiasis socialinis darbuotojas,
medicinos paslaugas visiems klientams organizavo slaugytoja, skalbimo paslaugas teike skalbeja, o
visas patalpas tvarke valytoja. Kiekviename padalinyje dirbo socialiniai darbuotojai ir jq padejejai,
vaikams ir jq Seimoms paslaugas teike psichologas.

Kartrl namq Socialines globos padalinyje (toliau - Padalinys) teikiamos ilgalaikes socialines
globos paslaugos neigaliems ir senyvo amZiaus asmenims. Buvo teikiamos Sios paslaugos:

organizuojamas maitinimas, buitiniq, asmens higienos paslaugq teikimas, pasirUpinta gyventojq
sveikata (nuo 2014 m. liepos 16 d. gauta slaugos licencija), technines pagalbos priemoniq teikimu
(buvo isigyta tualetine du3o kede-veZimelis), rubais, avalyne. Organizuojamas laisvalaikis,
socialiniq igUdZirl palaikymas ir skatinimas, asmens higienos ig[dZiq palaikymas, darbiniq ig[dZiq
ugdymas. Skatinamas bendravimas su artimaisiais, giminemis. Buvo teikiamos transporto
paslaugos.

Metq eigoje padalinyje gyveno 15 asmenq, per metus paslaugos suteiktos 17 asmenq,

apgyvendinti 2 neigalfrs asmenys, mir€-2.
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Gyventojq pasiskirstymas pagal neigalumq: Specialusis nuolatines slaugos poreikis
nustatytas 6 gyventojams, Specialusis nuolatines prieZitiros (pagalbos) poreikis - 5, vienam
gyventojui nustat5rtas 35%o dnbingumas, 3 pensininkai. Jauniausias asmuo, gaunantis ilgalaikes
socialines globos paslaugas yra 46 m., kiti gyventojai yra vyresni nei 66 metq. Penkiq gyventojq
amZius - vir5 85 metq.

Padalinyje vyko Sie renginiai: UZgaveniq Svente, Vasario 16 - osios bei Kovo ll - osios
dienq paminejimai, Sv. Velykq Svente, Seimos dienos minejimas, Jonines, Zolines, Rudens Svente,
Visq Sventqjq diena - Velines, susitikimas su kunigu V. UZkuraidiu, Kldios, Sv. Kaledos, vakatond

,,Sutinkant Naujuosius'.. Seneliai dalyvavo projekte ,,Norime bUti sveiki!", diskusijose
pokalbiuose: ,,Vyresnio amZiaus Zmoniq gebejimq stiprinimasoo, ,,Vyresnio amZiaus Zmoniq
uZimtumo, aktyrnrmo svarba", taip pat pravesti pokalbiai apie higien4, sveik4 maist4, vaistinius
augalus. Psichologe pravede valandelg,,Senyvo amZiaus Zmoniq konfliktq sprendimq btidai".

Gyventojus lanke Dauk5iq mokyklos vaikai, kurie parodd savo programelg, skirt4 Laisves
gynejq dienai pamineti, Marijampoles senjorai, kurie pristate savos klrybos eilera3dius, surenge
koncert4 ir mini viktorin4. Kovo 25 d. Kartq namus aplanke svediai i5 Lenkijos. Belaukiant Sv.

Velykq senelius aplanke ir i5paZindiq i5klause kunigas V. UZkuraitis.
Pavasari lankesi svediq delegacijos i5 Norvegijos ir Olandijos, o metq pabaigoje - dvi

grupes svediq i5 Norvegijos, kurie domejosi seneliq gyvenimu bei atvelejiems dovaneliq. Taip pat

priei didZi4sias metq Sventes buvo atvykusios atstoves i5 Marijampoles buhalteriq asociacijos,
kurios bendravo su seneliais, klause jq pasakojimq apie gyvenim4 Kartq namuose bei apdovanojo
dovanomis. Kartr+ namuose gyvenandius klientus lanke ir Vaiko tevi5kes namq aukletiniai,
Marijampoles jaunieji socialdemokratai, kurie sveikino senjorus su Sventemis, nuo5irdZiai bendravo

bei dalino dovanas. Renginiuose dalyvavo Marijampoles savivaldybes administracijos darbuotojai,

tarybos nariai.
2014 m. atlikta daug darbq siekiant gauti globos licencijq. Pagal nustatytus reikalavimus

irengtas ir aprupintas reikalingomis priemonemis slaugytojos kabinetas: atliktas kosmetinis
remontas, papildomai irengtos plautuves, isigyta vaistq spinta, procedtrinis staliukas, Saldytuvas

medikamentams, medikamentai bei kitos priemones. Nuo 2014 m. liepos 16 d. gauta slaugos

licencija. Buvusioje laisvoje patalpoje irengtas socialinio darbuotojo ir socialiniq darbuotojq
padejdjq kabinetas, bendrose patalpose ir virtuveje atliktas kosmetinis remontas, virtuveje irengta
plautuve, skalbykloje pastatyta nauja uldara skalbiniq spinta.

Vykdant reikalavimus globos licencijai gauti, buvo atliktas socialiniq paslaugq vertinimas,
paruo5ti nauji arba patobulinti Sie dokumentai:

o Ilgalaikes socialines globos institucijoje paslaugq teikimo tvarka ;

o Individualts socialines globos planai;
. Vidaus tvarkos taisykles;
o Gyventojrtr tarybos nuostatai;
. Pinigq ir kitq materialiniq verfybiq laikymo ir naudojimo tvarka;
r Darbuotojq veiksmq, mirus gyventojui, tvarka;
. PraSymq ir skundq nagrinejimo tvarka;
o Darbuotoiq kvalifikacijos tobulinimosi tvarka;
o Savanori5kq darbq atlikimo tvarka;
o Skalbykloje atliekamq darbq apra5as.

Metinis veiklos planas igyvendintas 100 o/o, -pagal reikalavimus licencijavimui paruo5tos

visos patalpos, isteigti reikalingi etatai, pagrindinis demesys skirtas paslaugq kokybei. Del sveikatos

bfkles, klientq pasyvumo buvo sunku itraukti juos i veikl4, tadiau jiems buvo taikomos ivairios
grupines terapijos, kuriose dalyvavo tie asmenys, kurie galejo ir norejo.

Kartr+ namq Vaikq socialines globos padalinyje (toliau - Padalinys) gyvenantiems vaikams

isteigta laikinoji arba nuolatine globa. iia lie apgyvendinami, aprupinami mokyklinemis

priemonemis, r[bais, avalyne, jiems organizuojamas maitinimas, sveikatos prieZifira, laisvalaikis.

Fadalinyje vaikams teikiamos socialiniq igUdziq ugdymo ir palaikymo, asmens higienos, darbiniq

bei meniniq ig[dZiq ugdymo, pagalbos ruoSiant pamokas paslaugos. Bendradarbiaujama su
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mokytojais, socialiniais pedagogais, Vaikq teisiq apsaugos skyriaus specialistais, individualiai
dirbama su vaikq Seimomis, teikiama psichologine pagalba.

Metq pradZioje padalinyje gyveno 12 , o metq pabaigoje 1l vaikq. Per metus apgyvendinti
36 vaikai, 10 vaikq apgyvendinti po antr4 karte. 27 vaikai gr1linti i Seimas. 9 vaikams nenustatyta

laikinoji globa.
DaZniausi klientai yra vaikai i5 socialines rizikos Seimq. Padalinyje 2014 metais gyveno: 7

vaikai i5 daugiavaikiq Seimq, 6 - nepilnq Seimq, 10 - iS maZas pajamas turindiq Seimq, 8 vaikq tevai
turejo priklausomybes, 3 vaikq tevams nustat5rta psichine negalia.

Padalinyje gyvenantiems vaikams buvo nustatyti: I - sunkus, 3 - vidutinio ir 3 - lengvo

neigalumo lygiai. 2 globotiniai buvo gydomi Naujosios Vilnios Vaikq psichiatrijos skyriuje, 3 -
nukreipti stacionariam gydymui i Kauno klinikq Vaikq ir paaugliq psichiatrijos skyriq, 1

konsultuotas Vilniaus Vaiko raidos centre, I - pakartotinai gydytas Kauno klinikq Vaikq akiq ligU

skyriuje, 1 nukreiptas sanatoriniam gydymui.
Viena paaugle teismo nutarimu perkelta i5 Kauno socializacijos centro "Saulut6" i Vilniaus

vaikq socializacijos centr4, I vaikui teismo sprendimu buvo pakeisti globejai ir nustatyta nuolatine

globa, 5 vaikq elgesys svarst5rtas Vaiko geroves komisijoje (l - am vaikui paskirta vidutines

prieZifros priemone, 4 - iems minimalios prieZiuros priemones). 3 vaikai lankesi Kauno apygardos

probacijos tamybos savivaldybiq probacijos skyriuje Marijampoleje. 5 vaikai buvo kviediami

individualiems pokalbiams i Nepilnamediq reikalq skyriq. 2 vaikai svarstyti o,RYto" pagrindines

mokyklos Vaiko geroves komisijoje. Dalis vaikq elgesi netinkamai, gadino inventoriq, Zalojosi savo

kUnA, pliido darbuotojus, nereagavo ! jokius perspejimus, tokiu btidu i5reik5dami protest4 prie5

artimq Zmoniq i5davystes, tevq mel4, atsisakym4 jq globos. Buvo organizuojami pokalbiai su Vaikq

teisiq' apsaugos skyriaus specialistais, medikais, vaikq artimaisiais, Centro darbuotojais,

Varijampoles savivaldybes administracijos atsakingais darbuotojais, mokyklq pedagogais,

psichologu, policijos pareigunais, gydytojais pediatrais ir psichiatrais. Daugumai vaikq tai nedave

ieigiamq reiultatq. DaZniausiai kaltinami su vaikais dirbantys specialistai (apskritai visi, kurie

pamineti anksdiau), tadiau niekas i5 kontroliuojandiq institucijq nenori pasigilinti, kokios prieZastys

iemia toki vaikq elgesi, niekas nenori klausyti specialistq nuomonds, bet lengviausiu keliu apkaltina

mokyklas, globos namus, Vaikq teisiq apsaugos skyriq ir kt.- 
Naujai sudarytos 3 sutartys su fiziniais asmenimis, del vaikq i5leidimo laikinai svediuotis, I

sutartipratgsta. Patikrintos vaikq laikino svediavimosi s4lygos 2 Seimose.- 
Tadiau buvo ir gery pavyzdhi4: I globotinis pradejo lankyti taikomqiq menq bflreli

Marijampoles moksleiviq kUrybos centre, 3 - lengvosios atletikos ir I - Jaunqjq Sauliq btireli. I

mergaite dalyvavo ,,Lino:'programoje, 2 globotines prieme krik5to sakrament4 Marijampoles Sv.

Arkangelo Mykolo bazilikoj e, vienai suteiktas sutvirtinimo sakramentas.

Padalinyje vyko Sv. Velykq 5vent6, Kalediniq atvirukq paroda, adventine popiete ,,Advento

rimty susim4stom", Sv. K0diq vakariene, Kaledq ir Naujq metq sutikimo Sventes.- 
Vaikai dalyvavo Trijq karaliq Sventes i5kilmese Marijampoles maZojoje bazilikoje bei

eisenoje, 5v. Mi$iose, skirtose Verbq, Sv. Velykq Sventdms, Motinos, Tevo dienq paminejimuose,

Lietuvts valstybes karaliaus Mindaugo (kar[navimo) dienos paminejime, Kaledinese ir

sekmadieninese- Sv. MiSiose. Bendrijos ,,Viltiso' naujametineje popieteje padalinio vaikai parode

spektakli, sveikino bendrijos narius su Sventemis. Globotiniai dalyvavo Centro padaliniq

UZguu"ttiq Sventeje Netidkampyje, inkilq kelimo Sventeje, Marijampoles R. Stankevidiaus

pag-rindines mokyklos 80 - medio paminejime. Globos rutmuose ,,Putinas" globotiniai su

pui.ig*ui. kalbejosi patydiq tema, Ziurejo fi1m4. Dvi globotines seserys dalyvavo festivalyje -
lonkiuse ,,perliukai", tur buvo apdovanotos II premija ir gavo pakvietim4 dalyvauti Vilniuje

organizuoj amame festivalYj e.- 
Gl-obotiniai dalyvavo 15 - ajame Marijampoles socialines pagalbos centro gimtadienyje,

akcijoje ,,Btik pirmunas'., 6 dienq uaitq vasaros stovykloje "Dievo vaikai - tai viena Seima", kuri4

orginituuo Marijampoles vienuoles, Vainetos Verbanovaites pieSiniq parodos ,,Pasaulis mano

akimis.. atidarymo programoje, Jaunuoliq, turindiq intelekto sutrikimq, dienos uZimtumo padalinio

organizuotoje rudens Sventeji, edukacineje programoje ,,Kaledq belaukiant", projekto ,,AS jaudiuosi
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reikalingas" organizuotoje pieSiniq parodoje ,,Mano vaikystes spalvos", kalediniq atvirukq
gaminimo akcijoje, vaikq svajoniq i5pildymo akcijoje, UAB ,,Mantinga Food'o edukacineje
programoje (gamino picas), Marijampoles administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyriaus
organizuotoje velykiniq darbeliq parodoje, baikeriq sezono atidarymo Sventeje Vaiko tevi5kes
rutmuose.

Visus metus vyko aktyvus kulttirinis vaikq gyvenimas: lydimi socialiniq darbuotojq, vaikai
lankesi ivairiuose koncertuose, parodose, spektakliuose, miesto Sventdse, kino teatre. Vaikai
dalyvavo Vilniuje vykusiame projekte,,Skaidiuokles", aplanke Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes
valdovq rflmus, arkikatedr4, Vilniaus senamiesti.

Padalinyje vyko pokalbiai - diskusijos: ,,Kad gyventi namuose btrtq gera ir saugu", ,,Mano
biudZetas-ki5enpinigiai", ,,Augu sveikas. Mano apranga ir avalyne", ,,Pusmedio rezultatai- mano
ateitis", ,,Profesijos svarba...", ,,Kaip i5vengti patydiq", ,,Moters vaidmuo gyvenime", ,,Pagalbos
telefonas -ll2*,,,Koki4 profesij4 pasirinkti", ,,Balandis-Svaros menuo", ,,Mano mam5rtO"o ,,Mano
Seima'., ,,Tdvo diena", ,,Saugus elgesys su ugnimi", ,, Prasmingos atostogos", ,,Jonin6soo, ,,Kaip
elgtis prie vandens", ,,Kartq draugyste", "Mokslo metams art€jarfi",,,Mano dienotvarke", ,,Mano
teises ir pareigos", ,,Kad mokytis bDtq malonu", ,,Kiekvienas esame svarbusoo, ,,Kas yra draugystd",

,,Elgesys - mano savivertes veidrodis", ,,Seimos Sventes ir tradicijos", ,,svarbiausi dalykai mano
gyvenime'., ,, Meil€s ruSys: kaip ,,iSgyventi" pirm4i4 meilg", ,,Kaip galiu,,i5lieti" pykti spalvomis",
"Kontaktas ir bendravimas su krizes patynrsiais mtisq draugais ir bendraamLiais",,,Dienora5tis-
i5tikimiausias mano draugas", ,,Pasitikime Sventes geresni: jausmq ir mindiq,,i5valymas", ,,Nerimas
ir jo rflSys bei valdymo budai", ,,Kaip man greidiau uZaugti?'., ,,Jausmq pavaizdavimas ir
i5rei5kimas kitiems.", ,,Konfliktai ir jq sprendimo biidai", ,,Kaip gerinti atminti ir koncentruoti
ddmesi".

Vyko meno terapijos uZsiemimai: paruo5ti pie5iniq stendai vasario 16 - osios ir kovo 11 -
osios paminejimams, vaikai pieSe plakat4 ,,Rtikymo Zalao', gamino atvirukus Valentino dienos
paminejimui, Sventinius kvietimus, dekoracijas, uZgaveniq kaukes, kaledines dovaneles.

Individualios psichologo konsultacijos buvo suteiktos 228 vaikams (i5 jq: 64 vaikams

nukreiptiems Vaikq teisiq apsaugos skyriaus specialistq, kitos - padalinyje gyvenantiems vaikams),

68 - tevams, pravesta l8 grupiniq uZsiemimq.
UAB ,,SDG'. atstovai vaikams iteike kaledines dovanas, Padovinio pagrindines mokyklos

pradiniq klasiq mokiniai parode spektakli ,,Snieguold ir septyni nyk5tukai", koncertavo

Marijampoles senjorq saviveiklinis ansamblis, svediai i5 Lenkijos. Kartq namq gyventojus aplanke:

Stduvos gimnazijos moksleiviai, kunigas V. UZkuraitis, svediai i5 Norvegijos. Kalediniu
laikotarpiu vaikus aplanke Lietuvos moksleiviq sqjungos, buhalteriq klubo atstovai, dvi svediq i5

Norvegijos delegacijos, Rygi5kiq Jono gimnazijos moksleiviai, jaunieji socialdemokratai, skautai,

,,Fasa" darbuotojai, bflsimi globejai (mpintojai) ir iteviai, Marijampoles savivaldybes

administracij os darbuotoj ai bei tarybos nariai.
ParuoSti Marijampoles socialines pagalbos centro Kartq namq Vaikq socialines globos

padarinioo"u"-:*1tt?l;'"1'r'"'u::l"tgauti:

o Maisto reikmems reikalingq lesq ar natlriniq maisto produktq, vaikui laikinai
i.vykstant' skyrimo tm, 

ismokos naudojimo tvarka;

: I:,'fffi'fr"#,.TJ,:;1ill#"J','fllH"1ffio"'
. Tarybos sudarymo nuostatai.

Pagal licencijavimo reikalavimus Kartq namq Vaikq socialines globos padalinyje vaikq

skaidius buvo sumaZintas iki 14. AtsiZvelgiant i higienos normq reikalavimus viename kambaryje

gali gyventi ne daugiau kaip 4 vaikai, todel sumaZintas lovq skaidius. Viename kambaryje irengta
pertvara, padidintas du5q ir sanitariniq mazgr+ skaidius. Atliktas kosmetinis bendro naudojimo
patalpq remontas. Marijampoles socialines pagalbos centro remejq i5 Norvegijos deka buvo

atnaujintas gyverulmasis ir Zaidimq kambariai: nupirkta spinta, komoda, kilimas. Taip pat isigytas
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dulkiq siurblys ir 2 plaukq dZiovintuvai. Norvegaitaip pat padovanojo naujas uZuolaidas. Centro
le5omis uZuolaidos buvo nupirktos likusiuose kambariuose. Vaikai gyvena jaukesniuose
kambariuose.

Kaip ir kiekvienais metais vaikai dalyvavo ,,I5sipildymo akcijoje 2014*, sveikatinimo
projekte,Norime buti sveiki", Kalediniq atvirukq-svajoniq gaminimo akcijoje.

2014 m. didZiausias demesys skirtas paslaugq kokybei, pravesta daug prevenciniq renginiq,
pokalbiq, susitikimq, diskusijq.

LAIKINOSIOS NAKVYNES NAMAI (toliau - LI\rN)
(Vytauto g. 87)

LNN teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynds namuose paslaugos.
Apgyvendinimo nakvynds namuose paslaugos 2014 metq pradZioje buvo suteiktos 9 gyventojams,
pabaigoje - 10, per metus - 26 asmenims. 5 asmenims apgyvendinimo nakvynes rutmuose
paslaugos pratgstos pakartotinai. Apgyvendinimo nakvynes rulmuose paslaugos buvo suteiktos 32
kartus.

Laikino apnakvindinimo paslaugos suteiktos 73 asmenims,211 kartq.
Pagal darbingumo (DL) lygi paslaugas gaunantys klientai pasiskirste: DL 30oh - I asmuo,

DL35% - l asmuo, DL40% - I asmuo,DL45% - I asmuo, DL50% - l asmuo, pensininkai-2
asmenys. I5 26 LNN gyventojq: I - moksleive, I - apgyvendintas Socialines globos namuose, 2

gyventojai - dirbantys, o likusieji (12 asmenq) - registruoti Marijampoles teritorineje darbo birZoje.
LNN su klientais dirba vyriausiasis socialinis darbuotojas, 6 socialinio darbuotojo padejejai

- apsaugos darbuotojai ir valytoja-skalbeja, kuri, kaip ir vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbo
trijuose padaliniuose.

Visi socialinio darbuotojo padejejai-apsaugos darbuotojai ir vyr. socialine darbuotoja kele

kvalifikacij4
Individualiai su kiekvienu asmeniu, gaunandiu paslaugas, dirbo socialinis darbuotojas ir

socialinio darbuotojo padejejas. Buvo rupinamasi klientq sveikata, nes dalis klientq buvo sunkDs

ligoniai. Taip pat buvo motyvuojami ieskotis b[sto, darbo, atnaujinti rySius su Seima, gydyti nuo

priklausomybes alkoholiui. Gyventojai skatinti lankytis Marijampoles savivaldybes ikurtoje
labdaros valgykloje, kur nemokamai maitinami kar5ta sriuba.

Darbuotojq darbo aplinka buvo pavojinga jq sveikatai (kartais net ir gyvybei), nes jie dirbo

su asmenimis, patynrsiais socialing rizikq, turindiais polinki i alkoholi, narkotikus, agresij4, nuolat
naudojandiais psichologini, o kartais ir fizini smurt4 prieS darbuotojus. I pagalb4 teko kviesti
policijos pareiglnus, medikus, Marijampoles savivaldybes administracijos darbuotojus, Centro

vadovus. Nuolat vyko individual[s pokalbiai, susirinkimai grupeje, buvo aptariami isipareigojimai,
stebimas jq vykdymas. Individualiq pokalbiq metu ne tik socialinio darbuotojo padejejams, bet

kartais ir Centro vadovams buvo grasinama. Klientams buvo taikomos drausminimo priemones,

kurios nedave ypatingq rezultatq.
LNN stiprybe yra tai, kad palaikomas glaudus istaigos bendradarbiavimas su Marijampoles

savivaldybes administracija,policija, pataisos namais. Svarbi darbuotojq patirtis, dirbant su laikinai
praradusiais bfrst4, griZusiais i5 ikalinimo istaigq asmenimis. Tadiau klientq priklausomybes,

delinkventinis elgesys - daLnai kelia pavojq visai aplinkai.
LNN specialistai, kaip prevencijos priemong, mato rySir1 stiprinim4 su nevyriausybinemis

organizacijomis (pvz.: ,,Samarija", Anoniminiq alkoholikq draugija ir k.t.), tadiau labai sunku rasti

susitarim4 su Siq organizacijq vadovais.

DARBO TERAPIJOS PADALINYS ( toliau - DTP)
( Vytauto e.87)

Siame padalinyje buvo teikiamos socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo institucijoje bei

skalbimo paslaugos.
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Jaunuoli6 turindiq intelekto sutrikimq, dienos uZimtumo padalinio lankytojai (oliau-
jaunuoliai) savo pagrindinlse patalpose (BaZnydios g. 19) neturi reikiamq patalpq molio terapijai

iei kineziierapijos ,rzrie-i-u*r, o iuor ugdantys specialistai dirba ir Darbo terapijos padalinyje.

Todel jaunuoliai kiekvien4dienqCentro transportu veZami ! Siuos uZsiemimus.

Metq eigoje molio terapijos uZsiemimus lanke 16 intelekto sutrikimq turindiq jaunuoliq. I5

molio buvo-gaminarri pizai UZgavenems, Rudenelio Sventei, suvenyrai Rotaract klubo Gerumo

akcijai ir Sv.-Velykoms, kitoms progoms. Jaunuoliai lavino savo rankq motorik4 lipdydami moli

turej o galimybg i5lieti susikaupusias nei giamas emocij as.- -Darbo 
terapijos uZsiemimus lanke 7 sutrikusio intelekto bei fizing negali4 turintys asmenys.

Marijampoles savivaldybes I gr. neigaliqjq draugijos ir Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis"

Vfarijampoles skyriaus (neflrologittiai ligoniai) nariai vykde socialines reabilitacijos paslaugq

neigatiesiems teikimo bendruomeneje projektus. UZ naudojim4si patalpomis mokejo nuomos

mokest[.
kineziterapijos grupiniuose ir individuatiuose uZsiemimuose dalyvavo 16 jaunuolirS turindiq

intelekto sutrikirnt5, z I Marijampoles savivaldybes I gr. neigaliriq draugijos nariai, 5 asmenims

buvo atliktas rnuruiu, ir 12 asmen-q buvo organizuojami gydomosios mankitos uZsiemimai'-'- 
Si.-e padalinyje yra isteigla skalbykla, kurios paslaugomis naudojasi Socialines globos ir

Laikinosios nakvynes namai, taip pat pataiyne skalbiama vieni5iems asmenims, kuriems teikiamos

dienos socialines globos paslaugos nurrr,rot.. Ruo5iantis licencijavimui, reikejo pertvarkyti Sios

skalbyklos patalpas, atlikti remont4 isigyti naujos [rangos'
per metus ,kutbi-o partaugo-is pasinaudojo 20 vieni5q asmenq - i5skalbta 231 kg

skalbiniq. Socialines globos ttu*u-r i5skalbia 1080 kg skalbiniq Laikinosios nakvynes gyventojq

patalynes i5skalbta 189 kg. Viso i5skalbta 1500 kg skalbiniq'
paslaugas Siame iadatinyje teikia vienas socialinis darbuotojas, kineziterapeutas ir skalbeja

- d,4;j4 Si"" p"a"rinio, taitcinosios nakvynes namq ir kompensacines technikos nuomos bei

labdaros (paramos) padaiiniq darbq koordinuoj a, organizvoja ir vykdo vyriausiasis socialinis

darbuotojas.

SPECIALAUS TRANSPORTO PASLAUGU TARNYBA

Sios tarnybos tikslas - sudaryti s4lygas neigaliesiems saugiai ir laiku nuvykti I gydymo ir

reabilitacijos [staigas. ,.-_1_-r^ !. .

UZdaviniai: teikti transporto paslaugas asmenims, kurie del negalios' ligos ar senatves turi

judejimo problemq ir del to, ar det nepatankamq pajam% negali naudotis visuomeniniu ar

individualiu transPortu
Veikla:

. per20l4m. I-qketvirtibuvo suteiktos 1575 specialaus transporto paslaugos. I5 jq: 1556

nemokamos paslaugos ii tq mokamq paslaugq savivaldybes gyventojams' UZ suteiktas mokamas

paslaugas priskaidiuota ir sumoketa 53 1,57 Lt;
. per 2014 m.II-4 ketvirt[ buvo suieiktos 1286 specialaus transporto paslaugos. I5 jq: 1269

nemokamos paslaugos ir tZ mokamqpaslaugq savivaldybes gyventojams' UZ suteiktas mokamas

paslaugas priskaidiuota ir sumoketa 562,93 Lt;
. per 2014 6.III-4 ketvirt[ buvo suteiktos 976 specialaus transporto paslaugos. I5 jq: 954

nemokamos paslaugos ir )2 mokamos paslaugos savivaldybes gyventojams. UZ suteiktas mokamas

paslaugas priskaidiuota ir sumok eta 3 461,50 Lt;
o per 2014 m.IV-4ketvirt[ buvo suteiktos 1154 specialaus transporto paslaugos. I5.jq: 1132

nemokamos paslaugos\r 22 mokamos paslaugos (f neigaliqiq draugijoms, 17 savivaldybes

gyventojq). UZ suteiktas mokamas paslaugas priskaidiuota ir sumoketa 2254'78 Lt;
. is viso per 2014 m. buvo sute-ikt; 49gl specialaus transporto paslauga. I5 ju: 4911

nemokamq paslaugq ir 80 mokamq paslaugq (21 ne[galiqiq nevyriausybinems organizacijoms' 59

savivaldybes gyventojams). Paslaugos sutliktos 311 asmenq. UZ suteiktas mokamas paslaugas

priskaidiuota ir sumoketa 6810,78 Lt'

mspc atask. 2015
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Paslaugas teike du vairuotojai - socialinio darbuotojo padejejai. I5 Socialines rizikos Seimq

paftrmos ""rrlo 
Liudvinavo seniiinijoje projekto sutaupytq lesq buvo nupirktas naujas

mikroautobusas, kuriuo keturias dienas per savaitE buvo veZami kaimo teritorijoje gyvenantys

vaikai I Socialines rizikos Seimq paramos centrus Igliaukos ir Liudvinavo seniflnijose. Norint teikti

kokybiikas paslaugas reikalingi atskiri mikroautobusai Liudvinavo ir Igliaukos socialines rizikos

Seimq paftlmos centrams.
Nepaisant to, kad buvo [sigytas naujas mikroautobusas, transporto priemoniq kokybi5kam

paslaugq teikimui nepakanka.

Centrui reikaliinga atnaujinti automobiliq park4, [sigyjant nors vienqvisureig! automobil!. Jis

btitinas kaimo teritorijose teikiant paslaugas socialines rizikos Seimoms.

KOMPENSACINES TECHNIKOS NUOMOS IR
LABDAROS (PARAMOS) PADALINYS

(toliau - Padalinys)

I padalin[ kreipesi Marijampoles savivaldybes gyventojai, kuriems buvo reikalingos

technin6s pagalbos priemones (toliau - TPP) bei labdara (parama) daiktais'

Tpp per *.t6 buvo apr[pinti 305 asmenys, i5duotos 427 piemones. Susigr4Zinta - 401,

pakartotiniam naudojimui iiduot ot Zg+ priemones. I5 Technines pagalbos neigaliesiems centro prie

Socialines upru.rgo, ir darbo ministeiijos Marijampoles skyriaus gautos 78 priemones' Liko

nepatenkintai poieikis 5 asmenims, kuriems reikia 6 priemoniq. Patenkinti 99% pra5ymq

apr[pinant gyventojus Tpp ir iki gg% gr4iintinq priemoniq surinkta ir perduota eileje laukiantiems

asmenims.
Kaip ir kiekvienais metais daug labdaros buvo gauta i5 Olandijos Paramos Lietuvai fondo.

pagal pra5ymus Si labdara (vaiki5ki tubui, 1aislai, avalynd, drabuZiai, patalyne ir baldai) buvo

isa-linia: li nepasiturindioms Marijampoles savivaldybes Seimoms, Jaunuolir5 turindiq intelekto

sutrikimq dienos uZimtumo padalinio, k*q namq Vaikq socialines globos padalinio ir Socialines

rizikos Seimq paramos centio Liudvinavo seniunijoje lankytojams, Pagalbos namuose tarnybos

priZiflrimiems asmenims, Laikinosios nakvynes namq bei Socialines globos namq gyventojams'. 
-

2014 metais Centro savanoriai uyt dr velykinE ir rudeninq ,,Maisto banko" akcijas, rinko

prekybos centruose maisto produktus. iabdaros 
-skyre 

[vairios labdar4 teikiandios, organizacijos

(informacij a pateikiama lentelese) :

1. Lentel6. Labdaros ir paramos fondo ,,Maisto bankas" (MB) suaukotq maisto produktq

velykines ir kaledines akcijos metu kiekis:

ISdalinta: ojams, Socialines rizikos Seimq paramos centro

Liudvinavo senitrnijoje vaikq dienos padaliniui, maiaspajamas gaunantiems asmenims'

Labdaros ir paramos fondo ,rMaisto bankas" vienos dienos

kurie i5dalinti: socialines rizikos Seimoms, Socialines rizikos Seimr1

seniflnijoje Vaikq dienos padaliniui, Laikinosios nakvynes namu

2. Lentel0. UAB ,,PalinK'.
garantijos maisto Produktai'
paramos centro Liudvinavo
gyventojams:

Kiekis vnt. Paramos verte Maisto paketu sk.

Velykine akcija 407 tt76.07 Lt. 15

Kaledine akciia 529 1572.78Lt. 26

Viso per 2014m. 936 2748,85Lt. 4

Maisto paketq
sk.

Maisto paketq
Per I men.

mspc atask. 2015
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3. Lentel6. Labdaros ir paramos fondo ,rMaisto bankas( ivairls saldumynai (sausainiai,

saldainiai, mineralinis vanduo, jogurtai ir t.t.), kurie i5dalinti: Kartq namq Laikinosios nakvynes

rutmrL Socialines globos namq gyventojams; Jaunuoliq turindiq intelekto sutrikimt5 dienos

uZimtumo padalinio lankytojams, Socialines rizikos Seimq paramos centrams Liudvinavo bei

Igliaukos seniflnijose, socialines rizikos Seimoms:

Verte Asmenu sk.

4155.05 Lt. 784

4. Lentel6. Mantingos labdaros ir paramos fondo duona ir saldi produkcija, kuri i5dalinta:

socialines rizikos Seimoms :

Verte per 12 men. Maisto paketu sk. per I sav. Seimoms

31662.70Lt. 89

5. Lentel6. UAB Sotas maisto produktai, kurie i5dalinti Socialines rizikos Seimq paramos

centro Liudvinavo seniunijoje lankytojams, Kartq rurmq gyventojams, socialin6s rizikos Seimoms:

Verte per 12 men. Pamaitinta asmenu sk. per 1 sav.

5378Lt. 67

6. Lentel6. Labdaros ir paramos fondo ,rMaisto bankas" ivairios darZoves (Bulves, morkos,

brokoliai ir t.t.), kurios isdalintos: Kartq nam% JP, LNN, Igliaukos ir Liudvinavo seni0nijose

Socialines rizikos Seimq paramos centnl klientams, maLas pajamas gaunantiems Marijampoles

savivaldybes gyventoj ams, socialines rizikos Seimoms :

Verte Lt. Asmenu skaidius

1832.35 Lt. 420

7. Lentelo. UAB ICECO ledai, kurie i5dalinti Socialines rizikos Seimt1 vaikams kalediniame

renginyj e "Vaikq svaj onds" :

Kiekis vnt. Asmenu skaidius

360 267

Labdaros fondas ,,Vienyb6" Kartq namq Vaikq socialines globos padalinio gyventojams

skyr€2132,96Lt. (,,Issipildymo akcija") buitinei technikai ir Zaidimams lsigyti.
UAB Klasmann - D.il**tr Socialines rizikos Seimq paramos centrui Igliaukos seniUnijoje

skyre 1000 Lt. ugdymo priemonems ir kaledinems dovanelems lsigyti.

SVEIKATOS PRIEZIUNOS PADALINYS

2014 m. sveikatos prieZitiros padalinys buvo patikrintas Marijampoles visuomends sveikatos

centro specialistrS i$duota [kines tomercines veiklos vykdymo s4lygq vertinimo paZyma bei

leidimas - higienos pasas, leidZiantis vykdyti ambulatoriniq asmens sveikatos prieZitros [staigtl

veikl4. Sveikatos priJziuros padalinyje buvo paruoSti ir direktoriaus [sakymu patvirtinti:

1. Infekcijq kontroles procedurq vadovas;

2. Vaistiniq preparatq laikymo tvarka;
3. Saldytuvtl temperatfirinio reZimo stebejimo tvarka;

4. Medicininiq atliekq tvarkymo ir Salinimo tvarka.
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prie5 teikiant dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos prieZilros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad suteiktq teisg verstis asmens sveikatos prieZifros veikla,

Lrruo p*.ngti ir direktoriaus isakymu patvirtinti dokumentai, reikalingi licencijai gauti:

l. Sveikatos prieZiUror puaufnio vidaus tvarkos taisykles ir darbo organizavimo medicinos

kabinetuose, kineziterapij os salej e tvarkos ;

2. padalinyje teit<iamq sveikatos prieZilros paslaugq apra5ai - ,,Darbo veiklos standartai'o;

3.Minimaiiq asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq kokybes reikalavimq apra5as.

prie padalinio isteigta Saugykla, kurios vienoje zonoje .saugollo: surinktos medicinines

atliekos, kito3e - III kategirijos saiutiniai gyvtniniai produktai (Scp) ir biologiskai skaidZios

atliekos.
Medicinines atliekos vien4 kart4 per tris menesius perduodamos UAB,, Termodinaminiar

Drocesai.o, su kuria Centras sudargs puuojittgq ir nepavojingq atliekq surinkimo sutarti'

"^"--" SGp-i, uiorogiskai skaidzios auiJ<os pagal 
-sudaryt4 

sutartf -vien4 
kart4 per me-1e;i

perduodamos UAB ,,fror".u sprendimai", vykdandiui Siq produktq surinkimo ir i5veZimo perdirbti

paslaugas.
Z0t4-07-16 Valstybine akreditavimo sveikatos prieZiflros veiklai tarnyba prie Sveikatos

apsaugos ministerijos suieike teisg verstis asmens rrreikutos prieZifiros veikla ir teikti slaugos

(fendiosios praktikts slauga, bendruomenes slauga) bei kinezitarapijos paslaugas'

Sveikatos prieZifr:os padalinyje dirbo 2 bendrosios praktikos slaugytojai, 1 bendruomends

slaugytojas, I kineziterapeutas. , i L-t-- ---^r1-^+^ i*^-Aio66
padalinio darbuotojai dalyvavo mokymuose: ,,Kaip stiprinti darbuotojq sveikat4 imoneje-',

,,Maitinimo organizavimo, vaikq ugdymo-ir vaikq-sociafines globos lstaigose tvarkos aq1a1o

pakeitimai ir naujoves", ,,,A,ntibiotittl vartoiimo valdymas gerinant mikrobiologing diagnostik4"'

dalyvavo pirmosios *.a. pugufbos teikimo piogtu*ot ir higienos igUdZiq mokymo atestavime'

Sveikatos prieZiflros-padalinio darbuotojai rflpinosi Kartq namq, Socialines globos namq

gyventojais, Jaunuoliq, turindiq intelekto sutrikimq, dienos uZimtumo padalinio lankytojais'

Bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, buvo tikrinama gyventojq asm€ns higiena ir

gyvenamoji aplinka, Svaros bei tvarkos 
"laikymasis. Pagal poreiki. gyventojai aprupinami

medikamentais ir ,-t*go, priemonemis, funkcinemis lovomii, veZimeliais, tualetinemis kedemis'

Reguliariai vykdoma pragulq profilaktika. Ugdomi asmens higienos igBdi:iai' atliekamos grupines ir

individualios mank5tos.

Slaugytojai pifae gyventojq, lankytojq sveikatos. prieZiflros korteles, i5dave medikamentus'

pagal gydytojq purlyri-u, vytde t""Oif.u-"nt l vartojimo apskait4, prieZi[r4 ir kontrolg' Atliko

medicininiq atliekq ir salutiniq gyv[niniq produktq apskaif4. Kontroliavo maisto pateikim4 i5

virtuves ir registravb maisto produktq Siluminio apdorojimo temperat[r4'

Slaugytojai organizavo gyventojq apsilanlymYt!3t jq Seimos gydytojus ar kitq-specialistq

konsultacijas: angiochirurgo - t, t<ardiffogo - iO, ffjn - 8, ok.'litto - 9, odontologo - 25'

onkologo-l,ginekologo-3,urologo-i,endokrinologo-3,neurologo-6'psichiatro-90'
dermatologo - 25, proktologo - t, fhirurgo - 10, ortopedo - 2, hematologo - 3' - Kauno

priklausomybes ligrl centre (koduota) - 2 kartus'

Esant reikalui sociaiines globos namq gyventojams buvo kviediamas Seimos gydytojas ar

greitoji medicinos fagatua, ruoiiimi dokumeniai i NDNT komisij4. Specialieji nuolatines slaugos

(prieZi[ros) poreikiai pratqsti 5 gyvenloj ams'

Seimos gvJvto:o, kitq sp;ialistq nukreipimu buvo atlikta: rentgenologiniai trri*ai... - . 
16'

echoskopijos-l0,gastrofibroskopijos-3, koionoskoprjos - l, kraujo tyrimai - 15' 5lapimo

tyrimai-16, tapriioginiai tyrim;i - 5, FOB testas pagal program4 - 1' Lasinami vaistai'

atliekamos injekcijos iven4 ir raumenis, perrisamos Zaizdos'

2014 metq b6gyje Socialines giobos namq.gyventojai buvo q1do.mi ir kitose gydymo

lstaigose - Vsl \ri"tii;;p"les ligonind; - 10, M;ij;mpotes pspc-VSf slaugos ir palaikomojo

gydymo skyriuje --i, no-ainirl tuberkuliozes [gonineje - l, KMUK - 1, Kauno virsuZiglio

reabilitacijos ligonineje - 1.
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Bendradarbiaujant bendrosios praktikos slaugytojams ir socialiniams darbuotojams paslaugq
gavejams buvo sudaryti metiniai veiklos planai.

Nuolat buvo kontroliuojama skalbyklq, esandiq Vytauto g. 87 ir BaZnydios g. 19 veikla.

BUSIMU ITEVIU IR GLOBEJU GUPINTOJU) RENGIMO PROJEKTAS
,,AS JAUCTUOSI REIKALINGAS"

Sis projektas buvo vykdomas Marijampoles, Vilkavi5kio rajono, Sakiq rajono, Kazh4Rldos
ir Kalvarijos savivaldybese. Jam igyvendinti 2014 m. i5 LR Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos buvo gauta 27 483 Lt. Mokymus organizavo ir vykde du Centro socialiniai darbuotojai
(igUE GIMK (Globejq ir iteviq mokymas ir konsultavimas) programos mokytojo kvalifikacijq),
projekt4 renge ir veikl4 koordinavo projekto vadovas - Centro direktore.

GIMK programos mokytojai dirbo 0,25 etato ir gavo darbo uZmokesti i5 projektui skirtq
le5q. Projekto vadovas dirbo visuomeniniais pagrindais.

2014 m. parengtos dvi globejq (r[pintojq) ir iteviq grupes. Teigiam4 ivertinim4 gavo

24 asmenys (21 Seima), i5 jq: 20 asmenq (19 globejq (r[pintojq) Seimq), 4 asmenys (2 ivaikintojq
Seimos).

Buvo vykdomi tgstiniai mokymai (4 uZsiemimai) esamiems globejams (r[pintojams) ir

iteviams. Suteikta 18 konsultacijq esamoms globejq Seimoms, parengti 2 vertinimai sutuoktinio (-

es) vaiko ivaikinimui, parengtas vertinimas del sutuoktiniq pasirengimo ivaikinti antr4 vaik4.

Suorganizuota pie5iniq paroda,,Mano vaikystes spalvos".

Direkloriaus pavaduotoj as

laikinai einantis direktoriaus pareigas Sigitas Pavilonis
I


