PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. 1 TS-66
JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas.
Duomenys: Biudžetinė įstaiga, Jonavos nakvynės namai (girelės g. 1 B, Jonava, tel.
8 -349-20215, el. paštas jonavanakvyne@gmail.com.).
Įstaigos vadovė – Rita Eimutienė
Darbuotojai:
Klasifikacija
Savininko Užimti
patvirtinti etatai
etatai
Direktorius
1
1
Socialinis darbuotojas
2
2
Raštvedys
0,5
0,5
Individualios priežiūros
0,5
0,5
darbuotojas
Budėtojai
7
7
Dezinfektorius
1
1
Ūkvedys
1
1
Valytoja
0,5
0,5
Slaugytoja
0,5
0,5
Viso:
14
14
Naudojamos patalpos:
Pastatai (nurodyti adresus)
Plotas
Girelės g.1 B, Jonava
Bendras plotas –
651,99 kv. m.
Naudingas
plotas – 571,50
kv. m.
Gyvenamas
plotas – 284,92
kv. m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 9 d.
įsakymo Nr. V – 57 ,,Socialinių paslaugų įstaigos: Bendrieji saugos sveikatai reikalavimai ,,VI. 24.
1. dalimi“ nakvynės namų paslaugų gavėjams minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui
gyvenamoje patalpoje turi būti ne mažesnis kaip 3 kv. m. Jonavos nakvynės namuose vienam
gyventojui tenka 5,27 kv. m. gyvenamojo ploto.
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Įstaigos finansavimas :
Gauti asignavimai. Iš jų:

2015
m.
(Lt)
3167,15
biudžeto 109315,80

Valstybės lėšos
Savivaldybės
lėšos
Teikiamų paslaugų lėšos
Ilgalaikis turtas
Lėšos skirtos viešiesiems
darbams:
Savivaldybės lėšos
Darbo biržos lėšos
Parama
iš
mokesčių
inspekcijos 2 %
Viso:

2016 m.
(Eur)
629,0
131020,0

4508,37
2105,0
3365,66

6330,09
0
3828,32

679,50
2686,16
97,19

757,33
3070,99
90,10

125924,83

141897,51

1.1. Nakvynės namų misija, tikslai, uždaviniai.
Misija – socialiai pažeidžiamų asmenų laikinas prieglobstis ir socialinė adaptacija;
Vizija – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir efektyvi pagalba;
Tikslas – siekti asmenims teikiamų aukščiausios kokybės paslaugų;
Uždaviniai:
ryšys ir bendravimas su vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis institucijomis, bendruomene,
sprendžiant asmens adaptacijos ir integracijos į visuomenę procesą,
prevencinis darbas su rizikos grupės suaugusiais žmonėmis, mažinant nusikalstamumą, nuolat
palaikyti ryšį su Jonavos PK ir pataisos inspekcija,
kaupti statistinę socialinių paslaugų medžiagą ir vadovautis pažangiausia socialinio darbo
metodika.
2. Įstaigos veiklos rezultatai.
Nakvynės namai – nestacionari socialinė įstaiga, teikianti nakvynės, informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo, socialinio darbo, buitinės higienos paslaugas.
2.1. Nakvynės namų gyventojų profesinis užimtumas.
Bendradarbiaujant su Darbo birža bei darbdaviais, buvo įdarbinti 5 asmenys. 2016 metais
trumpalaikį sezoninį darbą pas ūkininkus, sodo bendrijose gavo 5 asmenys. Nakvynės namuose
visuomenei naudingus darbus atliko 67 asmenys.
2.2. Lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas įstaigoje.
Per 2016 metus buvo surinkta 6102,0
spec. lėšų
Likę iš 2015 metų
363,78
Viso:
6465,78
Iš jų panaudota
6330,09
t. skč. : darbo užmokesčiui
1199,52
soc. draudimo išmokos
561,02
ryšių paslaugos
618,60
transporto išlaikymui
6,0
kitos prekės
131,64
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kitos paslaugos
2802,31
komandiruotės
0
darbuotojų
kvalifikacijos 311,0
kėlimas
2.3. Sveikatos priežiūra.
Gyventojams buvo matuojamas kraujo spaudimas,, sergantys aprūpinti medikamentais,
vykdoma jų vartojimo priežiūra bei kontrolė. Suteikiama pirmoji medicininė pagalba.
Bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais, sprendžiant gyventojų sveikatos
problemas, esant reikalui, gyventojai hospitalizuojami bei organizuojami tyrimai sveikatos
priežiūros įstaigoje. Buvo vežami į Kauno klinikas, Romainių tuberkuliozinę ligoninę.
2.4. Gyventojų asmens higienos ir buitinės paslaugos.
Dezinfekcija, pagal poreikį – maudymas, patalynės keitimas, rūbų skalbimas, gyvenamųjų
patalpų valymas kasdieną. Taip pat dezinfekcija atliekama kiekvienam naujai atvykusiam
gyventojui ir , esant reikalui, jau gyvenančiam gyventojui.
2.5. Socialinė veikla.
Individualus darbas su nauji atvykusiais gyventojais: paslaugų teikimo planavimas,
informavimas, tarpininkavimas, atstovavimo paslaugų teikimas, gyventojų teisių ir interesų
gynimas pagal poreikį.
Motyvuotai nukreipiami stoti į eilę socialiniam būstui gauti. Norintiems padedama susirasti
kitą gyvenamąją vietą, kad pradėtų savarankišką gyvenimą. 2016 metais buvo tokie 3 asmenys.
Bedarbiams suteikiama informacija dėl darbo pas ūkininkus.
Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys nuvežami į gydymo įstaigą ir parvežami.
Suteikiama pagalba forminant ir atsiimant socialines išmokas, perkant maisto produktus.
Esant poreikiui suteikiama asmens higienos pagalba. Atskirais atvejais – numaudomi ir aprengiami.
2016 metais buvo suteikta paslaugų 133asmeniui ( 95 socialinė priežiūra, 38 laikinas
apnakvindinimas)
Už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus buvo pašalinta 15 asmenų.
Į globos namus buvo patalpinti 7 asmenys..
2015 metais į reabilitacijos centrą patalpintas vienas asmuo, kuris sėkmingai integravosi į
naują gyvenimą, t. y. 2016 metais sėkmingai baigė reabilitacijos kursą, įsigijo socialinio darbuotojo
padėjėjo kategoriją ir sėkmingai dirba vienoje Kauno socialinės globos ėįstaigoje.
Džiugina ir tai, kad, praėję reabilitacijos kursą asmenys, nenutraukia ryšių su nakvynės
namais, dažnai apsilanko, pasitaria, padeda atlikti aplinkos tvarkymo darbus.
Išaiškinta 2 atviros TBC susirgimo atvejai ir asmenys nukreipti į gydymo įstaigą. Vienas
asmuo nuo šios ligos mirė.
Darbingumo lygiui nustatyti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos nukreipti 3 asmenys.
2016 metais pratęstas bendradarbiavimas su Jonavos kultūros centru, kur 3 – 4 asmenys
nemokamai gali lankyti renginius. Gyventojai dalyvavo V. Šiškausko, Baltijos gitaristų kvarteto,
ansamblio Sare Roma koncertuose. Operos solistas L. Mikalauskas pats apsilankė nakvynės
namuose ir visą valandą koncertavo darbuotojams ir gyventojams.
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Šv. Velykų šventei buvo paruošti gyventojams maisto paketai, marginti margučiai.
Kartu su nakvynės namų gyventojais pagaminti patiekalai Kūčių vakarienei.
Kartu su Lietavos pagrindinės mokyklos moksleiviais buvo suorganizuota Šv. Kalėdų
šventė, papuošta eglutė, išdalintos dovanos.
2.6. Stipriosios ir silpnosios Nakvynės namų veiklos pusės.
Stiprioji pusė:
Jonavos nakvynės namai yra vienintelė įstaiga Jonavoje teikianti apnakvindinimo ir laikino
apgyvendinimo paslaugas asmenims, neturintiems jokio gyvenamojo būsto ar jį praradusiems.
Persikėlus į naujas patalpas, atsirado galimybė padidinti apgyvendinamų asmenų skaičių
įstaigoje.
Palaikomi geri santykiai ir bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis (
Guoda, Caritu), fondais (Maisto banku), su priklausomybės reabilitacijos centrais. Iš Maisto banko
fondo kiekvieną trečiadienį iš paskirtų IKI tinklo parduotuvių Jonavoje savo transportu parsivežame
maisto produktų (pieno, duonos, daržovių ir kt.), taip pat duonos, ir daržovių parsivežame ir iš
Maisto banko sandėlių Kaune.
Silpnoji pusė:
Didėjantis senyvo amžiaus ir neįgalių rizikos grupės asmenų skaičius.
Vis didėjantis plitimas infekcinių ligų tarp rizikos grupės asmenų ir nevykdoma infekcinių
ligų plitimo prevencija. Tuo visiškai neužtikrinamas darbuotojų saugumas. Ypatingai šaltuoju metų
laiku padidėja paslaugų gavėjų skaičius, pažeidžiant tvarkos reikalavimus, teikiamos paslaugos
neblaiviems, be dokumentų, be sveikatos patikrinimo dėl užkrečiamų ligų (atveža policija ir greitoji
pagalba).
Žmones, patekusius į Nakvynės namus, stengiamasi integruoti į normalų gyvenimą, bandant
juos disciplinuoti, įstatyti į tam tikrus rėmus. Šie asmenys turi žemą motyvaciją dirbti, nes praradę
darbo įgūdžius, neturi specialybės. Jų socialiniai ryšiai su šeima, visuomene labai silpni arba jų
visai nėra.
Patekę į Nakvynės namus, kuri namų taisyklių pagrindu yra formuojamas asmenų
gyvenimas, jie atsiduria vis didėjančioje soc. atskirtyje. Bijo daryti ką nors savarankiškai.
Nakvynės namuose saugu, gauna pašalpas. Jei kas ne taip – padės socialinis darbuotojas.
Slaugytoja padės, jei yra problemos su sveikata.
Šią atskirtį didina ir neigiamas visuomenės požiūris į Nakvynės namų gyventojus. O tai jau
diskriminacija ieškant darbo. Ir taip, Nakvynės namai tampa vieta, kur gyvena grupė, nuo
visuomenės atskirtų, kontroliuojamų ,,klientų“ – paslaugų gavėjų, kurie vertinami taip: ,,jei esi iš
Nakvynės namų, tai praktiškai esi nieko vertas“. Tai apibūdina visuomenės, valstybės tarnautojų
požiūrį į šios grupės žmones, kad tie, kas turi problemų ir nesugeba funkcionuoti savarankiškai, turi
būti patalpinti į tam tikras įstaigas, kad nesimaišytų.
Tai lengviausias kelias, kuris neveda į jokią integraciją, nes žmogus, išėjęs iš Nakvynės
namų į savarankišką gyvenimą, lieka vienas su savo problemom. Nėra jokios prieinamosios
sistemos, nėra jokio prieinamo būsto, nėra darbo. Lieka tik ryšiai su Nakvynės namais, kur praėjus
tam tikram laikui, neradus problemų sprendimo, vėl čia grįžtama. Darbas su tokiais asmenimis vėl
pradedamas iš naujo, jie tampa pašalpų gavėjais.
Nakvynės namai leidžia rizikos grupės asmenims sumažinti patiriamą socialinį nesaugumą ir
riziką, palaikyti jo, kaip gyvos būtybės egzistavimą.
Nakvynės namai vieni nepajėgūs išspręsti šių problemų.
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2.7. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2016 metais kvalifikaciją mokymuose kėlė 14 darbuotojų.
Taip pat suteikta galimybė socialinių mokslų studentams atlikti praktiką. 2016 metais nakvynės
namuose praktiką atliko 3 socialinio darbo studentai.
3. Vadovo veikla.
Įstaigai vadovauju jau 18 metų ir dėl savo veiklos nusiskundimų negavau.
Nakvynės namai yra įstaiga problemai spręsti, o ne slėpti. Dėl Nakvynės namų veiklos
specifikos, darbe užtrunku daugiau nei 8 val. Dažnai tenka atvykti į darbą naktimis, ypač švenčių ir
gaunamų socialinių išmokų dienomis spręsti konfliktines situacijas, kviečiant į pagalbą policiją.
Tenka būti sanitaru, slaugytoju, psichologu, išklausyti, patarti.
Esu baigusi Kauno politechnikumą, įsigijau techniko-statybininko specialybę. Iki 1998 metų
dirbau statybos darbų vykdytoja. 1999 metais baigiau mokymus Vytauto Didžiojo universiteto
profesinių studijų centre, kur buvo suteikta socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. Savo
žinias gilinu kiekvienais metais socialinio darbo metodiniuose centruose rengiamuose mokymuose.
Plačiau apie darbą su rizikos grupės suaugusiais asmenimis nesiplėsiu, nes šis darbas yra
specifinis, sudėtingas, neduodantis moralinio pasitenkinimo, bet dabartiniu gyvenimo laikotarpiu jis
yra reikalingas.
4. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės.
Įstaiga parengė ir įgyvendino veiklos planą ir pasiekė patvirtintus įstaigos veiklos vertinimo
kriterijus. Jonavos nakvynės namai glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis socialinėmis įstaigomis
bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat bendradarbiauja su žiniasklaida, Jonavos
televizija, Kauno apygardos probacijos tarnyba.
VADOVO VEIKLOS VERTINIMAS
Vertinimo rodiklių pavadinimas
Įvykdymas

Eil.
Nr.
12.1. Įstaiga kokybiškai parengė ir įgyvendino
veiklos planą ir viršijo patvirtintus Įstaiga įvykdė
veiklos vertinimo kriterijus
įsipareigojimus
12.2. Negauta pagrįstų nusiskundimų dėl ne
įstaigos ar jos vadovo veiklos
12.3. Įstaigos veiklą kontroliuoti teisę turinčių
institucijų pažymose nėra užfiksuota
pažeidimų, atsiradusių dėl vadovo kaltės
12.4. Įstaiga uždirbo papildomų pajamų už
teikiamas paslaugas ir sutaupė savininko
skirtus biudžetinius asignavimus
12.5. Įstaigos vadovas ir darbuotojai tobulino
kvalifikaciją kursuose, seminaruose,
konferencijose ir gavo tai patvirtinančius
dokumentus

veiklos

Įstaiga 2016 m. surinko
teikiamas paslaugas

plane

numatytus

6102,0 EUR už

Įstaigos vadovas išklausė mokymo programas
UAB ,,Pajūrio sauga“ ,,Darbuotojų saugos ir
sveikatos naujienų pagrindinės aktualijos“ ir
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos aspektų
praktinis įgyvendinimas".
Kauno kolegijoje dalyvavo respublikinėje
mokslinėje-praktinėje
konferencijoje
,,Priklausomybių raiška socialinėje srityje:
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iššūkiai ir jų sprendimo būdai“
Lietuvos ir Vokietijos konsultavimo tarnyboje
mokėsi ir atestuota pagal ,, Savivaldybių
seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko
teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių
darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių
darbuotojų padėjėjų, slaugos darbuotojų,
dirbančių su socialinės rizikos asmenimis ar
asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų“
neformalaus mokymo programą.
12.6. Įstaigos vadovas inicijavo ir koordinavo Ne
naujų programų ar projektų parengimą ir
jų įgyvendinimą (bendradarbiavimas
įstaigos veikloje su vyriausybinėmis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis)
12.7. Įstaigos vadovas dalyvavo valstybės Ne
institucijų sudarytose darbo grupėse dėl
teisės aktų projektų rengimo veiklos
tobulinimo klausimais
12.8. Įstaiga savo veiklai gerinti yra gavusi Ne
finansinę paramą iš šalies ar užsienio
valstybių investicinių fondų bei programų
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