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- padeti senyvo
kokybq bei ugdant jq

Klaipedos socialiniq paslaugq centro ,,Dane" (toliau tekste Centras) tikslas
amZiaus

ir neigaliqjq asmeil+ integravimuisi i visuomeng, gerinant jq gyvenimo

fizinius ir protinius gebejimus. Centre teikiamomis dienos socialines globos paslaugomis naudojasi 40
senyvo amZiaus asmeil+, kuriems nustatytas visiSkas ar daiinis nesavaranki5kumas, gyvenantiems
Klaipedos mieste (toliau tekste Paslaugq gavdjai). Paslaugq gavejq daugum4 sudaro moterys, jq per
2018 metus lanke 48 bei 15 vyrq. Atostogq buvo i5vykg 45 Paslaugq gavejai, viso atostogavo 509
kalendorines dienas, Del ligos icentr4 neatvyko 41 senjoras, viso 1668 kalendorines dienas. Per 2018

metus dienos socialing glob4 institucijoje gavo 63 Paslaugq gavejai, i3

iq 24 naujai atvykg. 2l

Paslaugq gavejas nutrauke sutarti. Pagrindines paslaugos atsisak)ryno prieZastys: del pablogejusios
sveikatos, apgyvendinti globos namuose bei Paslaugq gavejq mirtis. 4 Paslaugq gavejai buvo iSbraukti
i5 eiles jiems mirus.

norintys gauti dienos socialing glob4 institucijoje, visus reikiamus dokumentus
tvarko Centre. Sprendim4 del socialiniq paslaugq asmeniui skyrimo, susipaZinqs su pateiktais
dokumentais, priima Socialines paramos skyrius. Pasira5ius sutarti su Paslaugq gaveju, sutartis
uZregistruoj atrra - ,,Senyvo amZiaus asmenl+ dienos socialines globos centro klientq sutardiq
Asmenys,

registracijos Zumale". Asmenims, pageidaujantiems gauti dienos socialing glob4, kai centr4lanko visi

40 paslaugq gavejq (20

-

su sunkia negalia tr 20

-

su negalia), sudaryti du registracijos Zumalai:

,,Senyvo amZiaus asmenq (sulaukusiq senatvds pensijos) su sunkia negalia, pageidaujandiq gauti
dienos socialing glgb4, registracijos Zurnalas" ( uZregistruotas - 1 paslaugq gavejas eileje) ir ,,Senyvo
amZiaus asmenq (sulaukusirl senatves pensijos) su negalia, pageidaujandiq gauti dienos socialinq
glob4, registracijos Zumalas". Pasira5ius sutarti Paslaugq gavejas pasira5yinu yra supaZindinamas su
,,Vidaus tvarkos taisyklemis klientams ir jq globejams".
Centre Paslaugq gavejai aktyviai itraukiami

i

bendruomenes gyvenim4. Kiekvienam senjorui

jis jaustqsi svarbus ir reikalingas. Ypatingai daug demesio
adaptacijai, kad greidiau apsiprastq ir adaptuotqsi prie pakitusios aplinkos.

teikiamas labai didelis demesys, kad
skiriama naujai atvykusirl

Siekiant bendro tikslo, kad adaptacijos procesas bUtq sdkmingas, dirbama komandiniu darbo principu.

Tokiu b[du suteikiamas saugumo jausmas. Centre teikiama tarpininkavimo

ir

atstovavimo paslauga.

Per 2018 metus 110 kartq socialiniai darbuotojai registravo Paslaugq gavejus pas Seimos gydl'tojus bei

kitus specialistus. I!; j,a72 kartus lydejo i gydymo istaigas, 140 kartq buvo suteiktapagalba susimokant
mokesdius,

{
/
Centre nuolat buvo teikiama informavimo paslauga Paslaugq gavejams ir

jq artimiesiems bei

interesantams. Teikiama informacija apie Centre vykdom4 veikl4, reikalingus dokumentus paslaugai
gauti ir kita dominanti informacija susijusi su Centre teikiama paslauga, informuojama kitq socialiniq

paslaugq gavimo klausimais, tokiais, kaip socialine globa asmens namuose,

ar ilgalaike

globa

institucijoje.
Paslaugq gavejai yra maitinami 3 kartus per dien4 - pusrydiai, pietfis ir pavakariai. Dalyvavome

,,Maisto banko" rengiamose maisto rinkimo akcijose, kuriq metu surinkti maisto produktai buvo
ildalinti vieniSiems, bei maZas pajamas turintiems paslaugq gavejams. Senyvo amZiaus padalinyje yra

iki

15 Paslaugq gavejq, kurie naudojosi Sia paslauga. I5 likusiq maisto produktq gaminome ivairius

maisto patiekalus, kuriais visi vai5inosi Centre vykusiq Svendiq metu. Paslaugq gavejams sudarytos
s4lygos atsinesti savo maisto produktus

ir laikyti juos buitiniuose Saldltuvuose. frengtoje virtuveje yra

sudarytos s4lygos padedant darbuotojams iSsivirti kavos ar arbatos.

Kiekvienas Paslaugq gavejas turi paskirt4 socialinio darbuotojo ar slaugytojo padejejq, kuris
atsakingas uZ kokybi5kai atliekamq asmens higien4. Suteiktos 35 maudymo paslaugos. 28-iems
Paslaugq gavejams reikalinga pastovi pagalba atliekant asmens higien4.

3 kartus per metus buvo

suorganizuota kirpejq paslauga. Sia paslauga naudojosi 28 Paslaugq gavejai.

Centre Paslaugq gavejams uZtikrinama slaugytojos sveikatos prieZi[ra. 24-iems Paslaugq
gavejams kasdien sugirdomi vaistai, 2-iems Paslaugq gavejams sudedami vaistai
savaitgaliams

ir

i

namus

Sventinems dienoms. Visiems Paslaugq gavejams vien4 kart4 per mdnesi yra

matuojamas arterinis kraujo spaudimas. Penkiems Paslaugq gavejams arterinis kraujo spaudimas
matuojamas kasdien. 19 kartrl buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, esant reikalui senjorai buvo

hospitalizuojami

i

stacionarus, Fizines medicinos

ir

reabilitacijos tikslas padeti atstatyti kiek tai

imanoma sutrikusias Paslaugq gavejq organizmo funkcijas. MasaZistas paga! sudaryt4 grafk4 26
Paslaugq gavejams

teike

masaZo paslaugas. Per

20i8 metus buvo atlikta 320 masaZo procedflrq.

Kineziterapeuto teikiamomis paslaugomis naudojasi 34 Paslaugq gavejai. Pagalba susideda i5
kasdienes grupines mank5tos, darbo grupese bei individualaus darbo.

Psichologas darb4 organizuoja grupese ir individualiai. Individualiose konsultacijose dalyvavo

35 Paslaugq gavejai. I5 viso pravesta 60 individualiq konsultacijq. Taip pat pravesta 16 Smelio
terapijos uZsiemimq, 20 Terapiniq istorijq (skaitiniq), 34 dailes terapijos uZsiemimai, 16 Relaksacijos
uZsiemimq. Pravesta 40 grupiniq uZsiemimq.

Centre dirbandi4 komand4 glaudZiai jungia tikslq bendrumas. Socialinis darbuotojas
dalyvaujant komandos nariams bei padiam Paslaugq gavejui sudaro individualios socialines globos

1//

,/'
plan4. { plano sudarym4 itraukiami ir artimieji. Sis planas metq begyje del Paslaugq gavejo sveikatos

pokydiq gali

bfti

keidiamas. individualios socialines globos planas sudaromas remiantis ivertintais

poreikiais bei paties Paslaugq gavejo pareikStais pagristais pageidavimais. Kiekvienam Paslaugos
gavejui yra pildoma Asmens byla, uL. kurios pildym4

ir kitq

specialistq ira5us atsako socialinis

darbuotojas. Centro patalpose yra frengtos mini bibliotekeles, kur kiekvienas gali ramiai paskaityti

knyga.2018 m. Paslaugq gavejai turejo galimybe skaityti diernaSdius- "Vakarq ekspresas", Zurnalus
,,Prie kavos", ,,Dalb5tuole", ,,Doma5nij doktor", ,,Kelione", ,,Mezginiq pasaulis", ,,Psichologtiatau'',

,,Rankdarbiai plius visaZinis", ,,Sekrety iscelenija", ,,Senjory Zodis", ,,Ziniuoniq patarimai

ir

kitos

smulkmenos",,,Zmones".

Laisvalaikio veikl4 organizavome individualiai
paZinome Paslaugq gavej4, i5siaiSkinome

jo

ir

grupese. Dirbdami individualiai geriau

poreikius, charakterio ypatybes. Centre yra sudarytos

visos s4lygos Paslaugq gavejams uZsiimti ivairia darbine, menine, kultflrine, sportine, dvasine veikla.
Organizavome ivairias pramogas, Sventes, koncertus, i5vykas. Kiekvien4 menesi Sventeme to menesio

gimusiq Paslaugq gavejq gimtadienius. I5 viso Senyvo amZiaus asmenl padalinyje vyko 73 Sventiniai
renginiai bei popietes. Taip pat vyko 22 religinio turinio uZsiemimai (kiekvien4 savaitg ketvirtadieniais

l0-15 asmenq nuolatos dalyvauja maldos grupelese), Buvo suorganrzrtota 15 i5vykq,

Tris dienas per savaitg vyksta dainavimo uZsiemimai, kuriuose dalywauja 10

-

2

sporto Sventes.

15 Paslaugq gavejq.

Vyksta uZsiemimai kuriq metu gaminami rankdarbiai i5 gamtines medZiagos; mezgimo
uZsiemimai; dailes uZsiemimai; rankdarbiai i5 vilnos, karoliukq, popieriaus

grupelemis dalyvauja

visi

siuvimo

ir kt. Uzsiemimuose

Paslaugq gavejai. Poezijos popietese dalyvauja 15 Paslaugq gavejq;

relaksacijos uZsiemimuose grupelemis dalyvauja maZiausiai
demonstravime

-

ir filmq terapijoje

30 Paslaugq gavejq; skaidruoliq

dalyvauja visi Paslaugq gavejai; darbo terapijos uZsiemimuose

nuolat dalyvauja 10 Paslaugq gavejq (priZi[rimi dienos centro vidaus bei lauko augalar, vasar4
sodinamos geles, irengtoje lysveje sodinami bei priZilrimi vaistiniai bei prieskoniniai augalai). Apie
centre vykusius renginius, ivairius skelbimus skelbiame savo sukurtoje ,,Facebook'o paskyroje. Viso
buvo patalpinta virS 100 informaciniq - vaizdiniq prane5imq.

Transporto paslaugomis naudojasi 38 Paslaugq gavejai. Kiekvien4 dien4 lydimi darbuotojo
atveLami

i Centr4 ir i5 Centro namo.

Centre kiekvienam Paslaugq gavejui kasdien yra sudaromos s4lygos, garantuojandios pagal

galimybes bei poreikius siekiant palaikyti jq savaranki5kum4 ir aktyvq dalyvavim4 bendruomenineje

veikloje, gauti kokybi5kas socialines paslaugas ir savalaikg pagalbq, paralrrq ir reikiam4 demesi.
Senyvo amZiaus asmenutrydalinio vadove
Airida Rinkevidiene
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