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Klaipedos socialiniq paslaugq centro ,,Dane" senyvo amZiaus padalinio veiklos tikslas yra

teikti kvalifikuotas dienos socialines globos paslaugas senyvo amZiaus asmenims, gerinant jr1

gyvenimo kokybg bei ugdant fizinius ir protinius gebejimus. Siekiama padeti paslaugq gavejams

gr4Linti gebejim4 pasirlpinti savimi. Centre teikiamomis dienos socialines globos paslaugomis gali

naudotis 40 senyvo amZiaus asmeml, kuriems nustatytas visi5kas ar dalinis nesavarankiSkumas, bei

gyvenantiems ir esantiems registruotiems Klaipedos mieste. Paslaugq gavejq daugum4 sudaro moterys

(39), bei 13 vyrq. Paslaugq gavejai viso atostogavo 411 kalendorines dienas. Del ligos i centr4

neatvyko 25 senjorai, viso 1180 kalendoriniq dienq. Del COVID-19 pandemijos paskelbtq apribojimq,

paslaugq gavejai centro negalejo lankyti 1779 kalendorines dienas. Per 2021 metus dienos socialing

glob4 institucijoje gavo 52 paslaugq gavejai, i5 jq 29 senyvo amZiaus asmenys su sunkia negaha ir 23

asmenys su negalia. Viso per 2021metus naujai paslaug4 pradejo gauti 15 senyvo amZiaus asmenq. 19

paslaugq gavejq nutrauke sutarti. Pagrindines paslaugos atsisakymo prieZastys: del pablogejusios

sveikatos, apgyvendinti globos namuose bei paslaugq gavejq mirtis. 2 paslaugq gavejai buvo i5braukti

i5 eiles jiems mirus. Laukiandiq eileje su sunkia negalia nebuvo nei vieno paslaugq gavejo, su negalia

vidutini5kai buvo 3 asmenys eileje.

Asmenys, norintys gauti dienos socialinE glob4 institucijoje, visus reikiamus dokumentus

tvarko Centre. Sprendim4 del socialiniq paslaugq asmeniui skyrimo, susipaZings su pateiktais

dokumentais, priima Socialines paramos skyrius. Pasira5ius sutarti su Paslaugq gaveju, sutartis

uZregistruoj ama - ,,Senyvo amZiaus asmenr4 dienos socialines globos centro klientq sutardiq

registracijos Zumale". Asmenims, pageidaujantiems gauti dienos socialing g1ob4, kai centr4lanko visi

40 paslaugq gavejq (20 - su sunkia negalia ir 20 - su negalia), sudaryti du registracijos Zumalai:

,,Senyvo amZiaus asmenrl (sulaukusiq senatves pensijos) su sunkia negalia, pageidaujandiq gauti

dienos socialing g1ob4, registracijos Zurnalas" ir ,,Senyvo amLiaus asmeml (sulaukusiq senatves

pensijos) su negalia, pageidaujandiq gauti dienos socialing glob4, registracijos Zurnalaso'. Pasira5ius

sutarti Paslaugq gavejas pasira5ytinai yra supaZindinamas su,,Vidaus tvarkos taisyklemis klientams ir
jq globejams".

Ypatingas demesys buvo skiriamas naujai atvykusiems paslaugq gavejams, stengiantis i5vengti

itampq, nejaukumo isi5liejant i centro bendruomenes gyvenim4. Su dideliu jautrumu klreme

pasitikejim4 darbuotojais, kuris leido jiems jaustis saugiais, bei garantavo greitesni apsipratim4 prie

pakitusios aplinkos. Darbuotojq glaudus bendradarbiavimas, komandi5kumas leido pasiekti puikiq



rezultau4 teikiant socialines paslaugas senyvo amZiaus asmenims, bei kuriant bendr4 padalinio

mikroklimat4.

Centre teikiama tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga. Teikta informacija apie centre

vykdom4 veikl4, reikalingus dokumentus paslaugai gauti ir kita dominanti informacija susijusi su

centro veikla, informuojama kitq socialiniq paslaugq gavimo klausimais, tokiais, kaip socialine globa

asmens namuose, ar ilgalaike globa institucijoje. Per 202I metus 56 kartus socialiniai darbuotojai

registravo paslaugq gavejus pas Seimos gydytojus bei kitus specialistus. IS jr+ 20 kartq lydejo ! gydymo

istaigas, 48 kartus suteikta pagalba susimokant mokesdius. Bendradarbiavome su ,,socialiniu taksi,,"

Klaipedos m. visuomenes sveikatos biuru, Lietuvos aklqjq bibliotekos Klaipedos filialu.

Centre senjorai maitinasi 3 kartus per dien4 - pusrydius, pietus irpavakarius.202I metais du

kartus dalyvavome ,,Maisto banko" rengiamoje maisto rinkimo akcijoje. Surinkti maisto produktai 7

kartus metuose buvo i5dalinti vieni5iems, bei maLas pajamas turintiems paslaugq gavejams. Senyvo

amZiaus padalinyje yra iki 14 paslaugq gavejq, kurie pageidauja Sios paslaugos. IS likusiq maisto
produktq gaminome ivairius patiekalus, kuriais visi vaiSinomes centre vykusiq Svendiq metu. paslaugq

gavejams sudarytos s4lygos atsinesti savo maisto produktus ir laikyti juos buitiniuose Saldytuvuose.

Yra sudarytos s4lygos padedant darbuotojams issivirti kavos ar arbatos.

Transporto paslaugomis naudojosi 50 paslaugq gavejq. Kiekvien4 dien4 lydimi darbuotoio

buvo atveZami i centr4 ir i5 centro parveZami namo.

Kiekvienas paslaugq gavejas turi paskirt4 socialinio darbuotojo ar slaugytojo padejej4, kuris
atsakingas uZ kokybi5kai atliekam4 asmens higien4. 4-iems paslaugq gavejams, kuriems reikalinga
pagalba atliekant asmens higien4, suteiktos 43 maudymo paslaugos.

Paslaugq gavejams pagal individualius poreikius buvo teikiama sveikatos prieZi[ros paslauga.

S-iems paslaugq gavejams kasdien sugirdomi vaistai. Visiems senjorams vien4 kart4 per menesf yra
matuojamas arterinis kraujo spaudimas. 11 kartr4 buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, esant
reikalui, lydint socialiniams darbuotojams, paslaugq gavejai buvo hospitalizuojami ! stacionarus. Ryte
atvykus i centr4 visiems darbuotojams ir senjorams buvo matuojama kuno temperatlra. per 202I
metus slaugytoja pravede paskaitq cikl4: ,,Rankq higiena"; ,,Faktai apie Covid-l9 virus4,., ,,Kaip
apsisaugoti nuo gripoo'; ,,Kodel verta skiepytis nuo gripoo'; ,,Kuo skiriasi gripas nuo Covid-19 viruso ,,:

,,Vitamino D nauda organizmui".

Fizines medicinos ir reabilitacijos pagalba siekeme kiek imanoma palaikyti gebejim4 save

apsitarnauti' MasaZuotojas visus metus pagal poreiki bei numatyt4 grafikqteike masaZo paslaugas. per

202I metus buvo atlikta 471 masaLo proced[rq. MasaZas buvo atliekamas skirtingoms kflno dalims:

nugaros (139), galvos (25), pediq juostos (149), koj\ (27) bei juosmens (21). Ergoterapeuto



teikiamomis paslaugomis naudojosi 28 paslaugq gavejai. Pagalba susidejo i5 kasdienes grupines

mank5tos, darbo grupese bei individualaus darbo. Po karantino rytine mank5ta buvo atliekama bendrai

lauke tik esant geram orui. Kitais atvejais rytine mank5ta pravedama atskirai koridoriuose i5laikant

saugius atstumus tarp paslaugq gavejq.

Didelis demesys buvo skiriamas senjorq emocinei b[senai. Psichologas 23 paslaugq gavejams

pravede individualias konsultacijas bei 22 paslaugq gavejai dalyvavo grupiniuose uZsiemimuose. IS

viso pravesta 75 individualios konsultacijos su paslaugq gavejais; 5 individualios konsultacijos su

padalinio darbuotojais; 125 konsultacijos nuotoliniu bUdu; 8 biblioterapijos uZsiemimai; 13

relaksacijos seansq; 6 filmq terapijos uZsiemimai; 10 dailes terapijq uZsiemimq; 53 kartus pravestas

Ryto ratas, bei Il kartq pravesti kiti grupiniai uZsiemimai. Pagrindiniai konsultuojamq asmenq

sunkurnai: emocijq (vienatve, depresi5kumas, pyktis); bendravimo (centre ir uZ jo ribr+); kognityviniai

(demencija, atminties suprastejimas) bei palaikymas COVID -19 pandemijos metu. Kiti grupiniai

uZsiemimai - dekingumo dienoraStis; karantino jausmq i5rei5kimas per eiles; paskaita "Mitai ir faktai

apie depresij4"; emocijq "jenga"; IQ ringas; sensorikos, smulkiosios motorikos ir atminties lavinimo

uZsiemimai. Darbuotojams pravesti dveji mokymai "Kaip tinkamiau sprgsti konfliktus" , ooStreso

ABC" bei 3 jogos uZsiemimai.

Kiekvienas paslaugq gavejas labai individuaius su savo poreikiais, galimybemis bei

charakteriu, tad buvo siekiama individualiai bendraujant i5siai5kinti, bei atsiZvelgus i komandos

i5vadas buvo rekomenduojama uZimtumo veikla, konsultacijos su centro slaugytoja ar medikais,

psichologu, masaZuotojo paslaugos, kineziterapijos uZsiemimai. Socialiniai darbuotojai sudaro darbo

veiklos planus, kuriq laikantis buvo uZtikrinamas paslaugq gavejq turiningas dienos praleidimas. Taip

pat socialiniai darbuotojai dalyvaujant komandos nariams bei patiems paslaugq gavejams sudarinejo

individualios socialines globos planus. { plano sudarym4 pagal galimybg buvo itraukiami ir artimieji.

Sis planas metq begyje del paslaugq gavejo sveikatos pokydiq buvo keidiamas, nesant b[tinybes keisti,

po 6 men. planas buvo perZiDrimas atliekant korekcijos. Individualios socialines globos planas

sudaromas remiantis ivertintais poreikiais bei paties paslaugq gavejo pareikStais pagristais

pageidavimais. Kiekvienam senjorui yra pildoma Socialine byla, uL kurios pildym4 ir kitq specialistq

ira5us atsako socialinis darbuotojas.

202I m. sausio menesi teikeme socialines paslaugas namuose senyvo amZiaus moteriai, kurios

afiimieji susirgo Covid-19. Dvi padalinio darbuotojos savaitg laiko lanke modiutg du kartus dienoje

suteikdamos asmens higienos, buities bei maitinimo paslaugas. Taip pat pandemijos metu, kai dalis

paslaugq gavejq negalejo lankyti centro del paskelbtq apribojimq, 4 paslaugq gavejams teikeme kar5t4

maist4 i namus, viso 268 kartus. Su visais esandiais namuose paslaugq gavejais buvo palaikomas

ry5ys, i5 viso skambinta 614 kartq.



Centre organizuojama uZimtumo veikla siekeme skatinti kiekvieno paslaugq gavejo savirai5k4.

frengtose mini bibliotekelese kiekvienas galejo ramiai paskaityti knygA. Kam sunku skaityti buvo

sudaryta galimybe klausytis audio knygq iralq. 2021 m. paslaugq gavejai turejo galimybg skaityti

dienraSti "Vakarq ekspresas" bei Zurnalus ,,OHO lengvi panoraminiai ktyLiaLodLiai";,,OHO maxi'o;

,,Nuo ta5ko iki ta5ko"; ,,Moters savaite"; ,,Prie kavos"i ,,Tapati'o ir,,Magnificat".

2021 metais senyvo amZiaus padalinyje vyko 45 Sventiniai renginiai bei popietes. Taip pat

vyko 6 religinio turinio uZsiemimai, i5 jq 4-iose dvasinese valandelese buvo pakviesti svediai i5

tarptautines evangehzacijos mokyklos bei baZnydios atstovai. Buvo suorganizuotos 29 i5vykos, 6

sportiniai uZsiemimai. Kasdien4 vyko menines kulturines veiklos uZsiemimai: kart4 per savaitg vyko

dainavimo uZsiemimai; rankdarbiai i5 gamtines medZiagos, dZiovintq augalq, seklq, buities atliekq,

popieriaus; mezgimo bei siuvimo uZsiemimai; rankdarbiq kDrimas i5 vilnos, karoliukq, statybiniq

medZiagq, modelino ir t.t.; skaitiniq popietes; Laidimai; darbo terapijos uZsiemimai; kiekvien4 savaitg

relaksacijos uZsiemimai; filmq terapija.

Per 2021 metus senyvo amZiaus padalinyje buvo atlikti 7 tyrtmar siekiant isivertinti savo veikl4

socialines globos normq kontekste: ,,Asmens poreikius atitinkanti aplinka"; ,,Paslaugq gavejq

tarpusavio bei socialiniq ry5iq pletojimas"; ,,Personalo struktura teikiant dienos socialing glob4

specialiuosius poreikius turintiems paslaugq gavdjams"; ,,fstaigos veikl4 reglamentuojantys

dokumentai"; ,,Dienos socialines globos veiklos skaidrumas bei informuotumas"; ,,Centr4 lankandiq

asmenq fiziSkai saugios ir emoci5kai stabilios aplinkos k[rimas"; ,,ISGP analize pagal nustatytas

socialines globos normas". Taip pat papildomai buvo atliktas dar vienas tyrimas ,,Paslaugq gavejq

emociniai pokydiai lankant socialiniq paslaugq centr4 ,,Dane". Po kiekvieno atlikto tyrimo vyko

aptarimas gautq rezultatq bei priimti sprendimai trukumus i5taisyti. Taip pat kiekvien4 savaites

antradieni vyko darbuotojq pasitarimai, kuriuose kiekvienas aktyviai dalyvaudamas teikde pasifilymus

bei dalinosi darbinemis iZvalgomis.

Organizuodami veikl4 senyvo amZiaus

pakantumas ir atlaidumas vienas kitam, buvo

emocijq, jausmq, vidines b[senos i5sakymui,

prasmingam laiko praleidimui centre.

padalinyje visada buvo skatinama savipagalba,

stengiamasi palaikyti harmonij4, sudaryti s4lygas

bei uZtikrintos s4lygas sekmingai adaptacijai ir

4,
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