DIENOS SOCIALINES GLOBOS INSTITUCIJOJE, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU
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TEIKIMO ATASKAITA

.

2021 M.

Klaipedos socialiniq paslaugq centre (toliau Centras) 2021 metais suaugusirtr asmenq su psichikos
negalia padalinyje buvo teikiamos paslaugos 38 paslaugrl gavejams. 5 asmenys sutarti nutrauke: vienam
asmeniui buvo pradeta teikti ilgalaike socialine globa institucijoje, 4 asmenys sutarti nutrauke del kitq
prieZasdiq. Per 2021metus buvo pasira5ytos 7 sutartys su naujais paslaugq gavejais.

202I metq gruodZio

31 dienai, dienos socialine globa Centre buvo teikiama 16 asmenq su negaliair 17 asmenq su sunkia
negalia. Laukiandiq eileje 202I m. gruodZio 31 dienai buvo vienas asmuo su sunkia negalia, asmenrl su
negalid laukiandiq eileje nebuvo.
2021 metais buvo pateikti 50 paslaugq gavejq praSymai del atostogq suteikimo, viso atostogavo

272 dienas. Del ligos centro nelanke 18 paslaugq gavejq i5 viso sirgo 674 dienas, direktorei leidus ir
mokant u1CentrE30 % mokesti nelanke vienas paslaugq gavejas, i5 viso 34 dienas. Del karantino centro
nelanke 38 paslaugq gavejai, viso del Sios prieZasties paslaugq gavejai Centro nelanke 1569 dienas.
Centre teikiamos dienos socialines globos paslaugos:

o

Paslaugq gavejams teikiama informavimo, konsultavimo paslauga. Per 202I metus apie

Centro veikl4 informacija suteikta 38 paslaugq gavejams irlar jq artimiesiems.

o

Paslaugq gavejams tarpininkavimo

ir atstovavimo paslauga per 2021metus buvo suteikta

153 kartus. Socialiniai darbuotojai, socialiniq darbuotojq padejejai, esant reikalui, paslaugq gavej4lydi

ir padeda tvarkant ivairius dokumentus Socialines paramos skyriuje, Socialines paramos centre, Sodroje,

Neigaliqiq nedarbingumo nustatymo tarnyboje, Valstybineje mokesdiq inspekcijoje, Savivaldybeje,
Migracijos tarnyboje, Primines sveikatos prieZiflros centruose, Psichikos sveikatos centre, Klaipedos
Respublikines ligonines psichiatrijos filiale, Stacionariose gydymo istaigose, antstoliq kontotose,
labdaros

ir paramos fonde ,,Maisto bankas" ir kita. 202I metais esant covid - 19 viruso pandemijai,

socialiniai darbuotojai tarpininkavo su socialinemis bei gydymo istaigomis nuotoliniu

ir

tiesioginiu

biidu, padedavo paslaugq gavejams uZpildyti fvairius dokumentus elektronineje erdveje.

o

2021metais lydejimo paslaugos poreikis socialiniq paslaugq gavejams buvo tenkinamas

100 procentrtr. Si paslauga reikalinga, norint uZtikdnti paslaugq gavejq igalinim4 bei integracrje i
visuomeng. Paslaugq gavejai buvo lydimi

i

ivairias gydymo, socialines istaigas, visuomeninius

renginius, iSvykas ir kita.

o
.

2021metais buvo teiktos laisvalaikio organizavimo paslaugos:

202I metais atlikus socialiniq paslaugq gavejq apklaus4 apie teikiamas

paslaugas

Socialiniq paslaugq centre ,,Dane" buvo nustatyta, kad laisvalaikio organizavimo poreikis tenkinimas
99 procentai

s.202I metais socialiniq paslaugq centro ,,Dane" socialiniai darbuotojai otganizavo ivairius

renginius, Sventes. Socialiniai paslaugq gavejai buvo pasveikinti valstybiniq ir asmeniniq Svendiq proga.

202I metais buvo organizuoti

Sie

renginiai, Sventes (viso 48 per metus):

,,Trrjq karaliq" Sventes minejimas. Trijq karaliq Sventes,

jos

kilmes

ir

Sventes tradicijq

pristatymas, aptarimas. Laisves gynejq dienos paminejimas. {staigos papuo5imas tautine tematika.

Zvakudiq uZdegimas paminint Lietuvos gynejus, prisimenami sausio 13 dienos

Klaipedos

ivykiai.

kra5to dienos paminejimas. Paskaita apie Klaipedos kra5t4, jo istorij4, lankytinas vietas, filmq perZiura.

Europos duomenq apsaugos diena. Prevencind paskaita apie asmens duomenq saugojim4. Pasaulines
vehio dienos minejimas. Prevencind paskaita apie veLi,jq ruSis ir prevencines priemones. Sv. Valentino
diena. Atvirukq gamyba, istorijos apie Sv. Valentinos dien4pasidalijimas. Vasario 16 dienos minejimas.

Veliavos pie5imas ant sniego, Sirdeles deliojimas i5 Lietuvos veliavq, Lietuvos himno giedojimas.
Pyrago'valgymas. UZgaveniq Svente. Kaukiq darymas, blynq kepimas, vai5inimas. Tarptautinds moters
dienos paminejimas. Buvo pasveikintos socialiniq paslaugr4 centro moterys. Lietuvos nepriklausomybes

atkurimo dienos minejimas. Laimes dienos minejimas. Psichologe pravede paskait4 apie laimes
hormonus,

jq ruSi. Prevencine paskaita

apie bumos higien4. Prevencine paskaita apie covid

koronovirus4. Zemes dienos minejimas (inkilq gamyba

ir i5kelimas, aplinkos tvarkymas).

tuberkuliozes dienos minejimas. Stendo apie tuberkuliozE gamyba. Velykine mugd

-

-

19

Pasaulines

virtualiu b[du.

Melagiq dienos minejimas. Popiete prisimenant juokingus posakius. Atvelykio Svente. Pokalbiai apie
verbas,

jq reik5mg, tradicijas. Pasauline sveikatos diena. Prevencind paskaita. Atvelykio paminejimas.

Prie5piediq gamyba i5 kiau5iniq. Kulturos dienos minejimas. Apsilankymas miesto parodose. DarLo

dienos minejimas. Pasiruo5imas sejai, lysviq kasimas. Motinos dienos Sventds mindjimas. Muzikinis

koncertas. Dalyvavimas akcijoje ,,Darom", buvo tvarkoma aplinka prie ,,Vasaros estrados". Darbinio
projekto atidarymas ,Nuo pavasario iki rudens, nuo seklos iki vaisiaus 5" atidarymas, fvairiq augalq
daigq sodinimas. Seimos dienos minejimas, r,yko sporto Svente ,,Dand viena Seima". Loginiq Zaidimq
popiete su svediais i5 I. Kanto bibliotekos. Tarptautines vyry dienos minejimas. Dovaneliq iteikimas.

Tevo dienos Sventinis minejimas. Joniniq minejimas. Socialiniq paslaugq centro ,.Dan6"

5 - tojo

gimtadienio Svente. Mindaugo karunavimo dienos minejimas. Vasara kelioniq metas. Delioniq
deliojimas (Lietuvos Zemelapis). Tarptautines Sachmatq ir Sa5kiq dienos minejimas. Klaipedos miesto

gimtadienio minejimas, i5ryka

i

senamiesti, ant Jono kalnelio. Kairiarankiq dienos minejimas

(palinkejimq ra5ymas, paveikslq spalvinimas kairia ranka). K[no kulturos ir sporto dienos minejimas
(komandine mank5ta, dalyvavimas ivairiose rungtyse). Pasauline muzikos diena. Muzikine popiete
,,Muzikos sukuryje". Pasauline psichikos sveikatos dienos minejimas. Paskaita,,Kaip pasigaminti laimes
hormonq?" Rudens popiete, poemq skaitymas. Projekto ,,Nuo pavasario iki rudens, nuo seklos iki
vaisiaus" uZdarymas. Pyragq diena. Pyragq kepimas ir vai3inimas. Europos sveikos mitybos minejimas.
paskdita apie sveik4 mityb4. Tolerancijos diena. Psichologes paskaita. Vyko Kaledine muge. Buvo
pardavinejami rankq darbo paslaugq gavejq darbeliai. Sv.

darbuotojq

ir

Kiidiq -

Kaledq popiele (individualus

socialiniq paslaugq gavejq pokalbiai apie Kldiq tradicijas, paprodius). Kasmetinis

projektas,Nuo pavasario iki rudens, nuo seklos iki vaisiaus 4" projekto lykdymas. Paslaugr4 gavejai yra
mokinami paruo5ti dirv4, auginti, priZilreti, ivairias darlo gerybes, nuimti derliq ir

ji paruoSti

Liemai.

Aktyviausiai dalyvavusio, pasirinktoje mdnesio uZimtumo veikloje, socialiniq paslaugq gavejo
apdovanojimai. Socialiniq paslaugq centro ,,Dane" suaugusiq asmenl+ su negalia padalinio paslaugq
gavejq gimimo dienos

paminejimai.

2021 metais, esant covid

-

19 viruso pandemijai, Sventds buvo

organizuojamos laikantis visq Vyriausybes rekomendacijq.

o

Organizuojami turizmo renginiai uZ istaigos ribq. Per 2021metus buvo organizuotos 56

i3rykos. Paslaugq gavejai r,yko f: Klaipedos etnokultlros centr4 ,,Astos Gu5elioniends margudiq"
parod4. Surengta i5lyka iKKKC, kur aplankytos ,,Viktoro Pauk5telio Gambitas", ,,Vitos Opalskytes ir
Kazimiero BrazdLiinoI.lY* parodos. Paslaugq gavejai vyko ipiknik4, Lvejyb4prie Danes upes;

Zygii

Melnragg; Dalyvavo,,Darom" akcijoje;,,Maisto Banko" akcijoje. Organizuotos i5vykos ivienos dienos

stovykl4 ,,Smiltyneje"; i Sv. Juozapo Darbininko koplydioje vyksiandi4 adoracij4; ZygiiS Pirmosios
Melnrages iAntrqj4 Melnragg; ivienos dienos stolykl4 Giruliuose; i Lebartq kapines, aplankyti artimqjq
kapus; i LaikrodZiq muziejq ; i Silutg traukiniu, aplankytos lankytinos turistines vietos; i vienos dienos

stovykl4 Jakuose, Svgsti Jonines;

i trrjq

dienq stovykl4 Sventojoje ,,Dane - viena Seima";

bibliotekos organizuot4 ,,Interaktyvi4 vasaros skaitykl4 2021* senamiestyje;

i

i I. Kanto

dviejq dienq stovykl4

Klaipedos mieste; i I. Kanto bibliotekos organizuot4,,Interaktyvi4 vasaros skaitykl4 202I" senamiestyje;

i

vienos dienos stovykl4 Karkleje;

i I. Kanto bibliotekos organizuot4 ,,Interaktyvi4

vasaros skaitykl4

2021" senamiestyje; i Marijos taikos Karalienes baLnydi1,i,ykstandi4 Svd. Sakramento Adoraelja;[ Zygi

link Klaipedos botanikos sodo; i Klaipedos senamiesti; i I. Kanto bibliotekos
organizuot4 ,,Interaktyvi4 vasaros skaitykl4 2021* senamiestyj e; I \gi i Girulius; i Plungg traukiniu,

Danes upes pakrante

aplankytos lankytinos turistines vietos;

i

aplankytos lankytinos turistines vietos;
Sakramento Adoracij4; I5vyka

i

vienos dienos stovykl4 ,,Litorina";

i

i

Plungg traukiniu,

Marijos taikos Karalienes bainyiiE, vykstandi4

Svc.

trrjq dienq stor,ykl4 Sventojoje ,,Dand - viena Seima". 7 kartus

organizuota iSryka iKlaipedos basein4. Paslaugrl gavejai rryko iPrano Dom5aidio galerijoje r,ykstandi4

edukacij4 su Suniukais,,Grafika"; iMarijos taikos Karalienes bainy64, vykstandi4 Svd. Sakramento

Adoracij4; i Prano Domsaidio galerijoje vykstandi4 edukacij4,,Pauk5telis"; i Marijos taikos Karaliends
bainydi4, vykstandi4 Svd. Sakramento Adoracij1;

i

Lebartq kapines, aplankyti artimqjq kup,+; i

Priekuleje vykusi4 Sventg,,Draugystds Svente 2021"; iMarijos taikos Karalienes balnyli4, vykstandiq
Svd. Sakramento AdoracrjE; i Priekules socialiniq paslaugq centr4 aplankyta,,Kalddind mugd"; i I. Kanto

bibliotekoje vykusi4 edukacija,,Kalediniai Zaisliukai"; I Marijos taikos Karalienes balnyEiq, r,ykstandiE
Svd. Sakramento Adoracrjq;

i

GargZdq socialiniq paslaugq centr4,

i

Ievos Simonaitytes bibliotekos

kiemeli, aplankyta paroda ,,Kaledq egludiq kiemelis 2021* aplankyta ,,Kaledine mugd"; Dalyvauta
virtualiame Vilties 202I m. begime. 2021 metais, esant covid'- 19 viruso pandemijai, i5vykos buvo
organizuoj amo s laikantis visq Vyriausybes rekomendacij q.

.

Vykdomos uZimtumq veiklos:

2021 metais atlikus socialiniq paslaugq gavejq apklaus4 apie teikiamas paslaugas Centre buvo nustatyta,

kad r,ykdomos uZimtumo veiklos, socialiniq paslaugq gavdjus, tenkina 100 procentu. 202I metais

kiekvien4 savaitg paslaugq gavejams buvo sudaromi uZimtumo veikos grafikai, atsiZvelgiant i
r,yriausybes reikalavimus, paskirstant paslaugq gavejq skaidiq uZimtumuose, pagal kabinetq kvadratur4.

Socialiniq paslaugq centro ,,Dane" socialiniai darbuotojai ir socialiniq darbuotojq padejejai, orgaurzavo
Sias dienos uZimtumo

veiklas:

Kompiuterinio raStingumo uZsiemimai
informacij

o

-

mokoma naudotis kompiuteriu tikslingai ie5kant

s, bendrauj ant su artimai siai s, mokant moke sdius.

.Dailes terapijos uZsiemimai

-

ivairiq meniniq i5rai5kos formrl taikymas. Per meninius

uZsiemimus skatinama paslaugq gavejokrlrybiniai gabumai, saviraiSka. Dailes terapijos uZsiemimuose

dalyvavo 38 paslaugq gavejai.

Molio uZimtumas

- dirbiniq i5 molio gaminimas, glaziravimas. UZsiemimai

r,yko bent du kartus

per savaitg, juose dalyvavo 23 paslaugq gavejai.

Mezgimo, siuvimo, siuvinejimo, vilnos velimo uZsiemimai

-

skatinama paslaugq gavejq

savirai5k4 per rankdarbius. Dirbant tikslingai, ruo5iantis mugdms, bendram patalpq puo3imui, paslaugq

gavejas jaudiasi komandos dalimi, skatinamas prisideti

prie bendros Centro veiklos. Siuose

uZsiemimuose dalyvavo 38 paslaugq gavejai.

Muzikos terapijos metu, skatinama paslaugq gavejo savirai5ka per muzik4. Kuriami instrumentai,
ie5koma ivairiq muzikos garsrl iSgavimo budq. Sio uZimtumo metu ruo5iamos programos Sventems,
paslaugq gavejai mokosi naujq dainq, Laidim1. Muzikos terapijos uZsiemimuose dalyvavo 32 paslaugq
gavejai.

Centre esandiq knygri biblioteka naudojosi 31 paslaugq gavejas. Centre yra daugiau nei 650

ivairiq knygq. Knygas suaukojo patys paslaugq gavejai,

jq artimieji, taip pat nenaudojamas

knygas

atidave bibliotekos. Paslaugq gavejas gali knyg4 skaityti centre, taip pat gali pasiimti ktrygq inamus.

Atitinkamai pagal sezoni5kumq organizuojamos talkos: teritorijos tvarkymas, lapq grebimas,
sniego kasimas. Centro paslaugq gavejai pagal galimybes

ir

sveikatos

b[klg skatinami prisideti prie

bendro tikslo.

Paslaugq gavejai

turi galimybg naudotis istaigos sporto sale, kur

organizuojami sporto

uZsiemimai (treniruokliq, stalo teniso, krep5inio aik5telese). Aktyviai kasdien sportuoja 30 paslaugq
gavejai. Dar 8 paslaugq gavejq dalyvauja sporto uZsiemimuose epizodi5kai, pagal poreiki.

o
"

Teikiama maitinimo paslauga:

Centre tris kartus per dien4 yra organizuojamas maitinimas. Maistas yra gaunamas i5 istaigos

virtuves. Maitinimo paslauga buvo suteikta 38 Centro paslaugas gavusiems paslaugq gavejams. Taip pat
bendradarbiaujant su ,,Maisto banku", i5 gaunamq produktq yra palaikomi paslaugq'gavejq darbiniai

igfldZiai. Sio uZimtumo metu Centro paslaugq gavejai gamina ivairius patiekalus: verda ko5es, ruoiia
uZkandZius, kepa pyragus. Maisto ruoSimo uZimtume dalyvauja 28 paslaugq gavejai. Del tam tikrq

negalios ypatumq dalis klientq negali patys valgyti, todel yra maitinami. Centro virtuveje palaugq
gavejai yra mokomi ne tik pasigaminti maist4, tadiau ugdomi tokie igndZiai, kaip stalo padengimas, indq

parinkimas kasdienai ir Sventei, bendros tvarkos palaikymas virtuveje.

o

Teikiama asmens higienos paslauga:

Centro paslaugq gavejams, dalinai praradusiems higienos igfldZius, sudaromas higienos igDdZiq

atstatymo planas. Sia paslauga naudojosi 14 paslaugq gavejq. Paslaugq gavejai mokomi laiku
nusiprausti, i Centr4 atvykti Svarus, mokomi tvarkingai rengtis, i5siskalbti savo rubus, juos i5silyginti.

Mokomi susitvarkyti savo darbo viet4. Su paslaugq gaveju katu perZifrima

ir

tvarkoma asmenind

spintele, kurioje paslaugq gavejas palieka savo rdbus, kitus asmeninius daiktus. Taip pat paslaugq
gavejams suteikiama informacija apie atsargumo priemones, kuriq reikia laikytis naudojantis buitine
chemija.

o

Teikiama transporto paslauga:

Centro paslaugq gavejams pagal sutarti yra organizuojama transporto paslauga. Ryte, sutartu laiku,
asmuo prie namq yra paimamas

ir

atveLamas

i

Centr4, vakare, i5 Centro yra paweLamas prie namil.

Transporto paslauga naudojasi 27 paslaugq gavejq.

Kiti

11 paslaugq gavejq

i

Centr4 atryksta

savarankiSkai.

Psichologine pagalba teikiama tiek individualiai, tiek grupese.202l metais pirming

psichologing konsultacij4 gavo 38 paslaugq gavejai. Ilgalaikes psichologines konsultacijos buvo
suteiktos 30 paslaugq gavejq, viso 660 konsultacijq. Grupinese meditacijose dalyvavo 38 paslaugq
gavejai, per metus vyko 14 uZsiemimq. Buvo suteiktos 2 psichologines konsultacijos artimiesiems. Per

2021 mettts paslaugrl gavejams buvo pravestos prevencinds paskaitos tolerancijos tema, organizuota
psichines sveikatos diena, dalyvauta ., Seimos dienos" renginyje , stor,yklose 3 kartus. Darbuotojams,

socialinio darbuotojo padejejoms, kiekvien4 trediadieni pravestos paskaitos apie darb4 su Sizofrenija
sergandiais Zmondmis, ligos poZymius

ir

pagalbos b[dus. Socialinio darbuotojo padejejoms

organizuotos atvejo analizds grupes. Centre atliktas tyrimas: ,, Mikroklimato tyrimas".
Centre organizuojamos paslaugq gavejq sveikatos prieZi[ros paslaugos. Centro
slaugytoja, kasdien seka 19 paslaugq gavejq gydytojq paskirtq medikamentq vartojim4,

1

1-ai papildomai

sudedami vaistai i5eiginems ir Sventinems dienoms. Atliekamas arterinio kraujo spaudimo matavimas,

pulso skaidiavimas, kfrno temperaturos matavimas (karantino metu kiekvien4 dien4, duomenis uZra5ant
38-iems paslaugq gavejams,
itemperaturos matavim o Lurnalq), duomenq vertinimas dokumentavimas vien4 kart4 menesyje (252 kartq per metus), taip pat pablogejus sveikatai, esant b[tinybei kiekvien4
diena.

Vien4 kart4 menesyje (esant bltinybei daLniau) visi centro paslaugq gavejai tikrinami

profilakti5kai nuo nieZq ir pedikuliozes. Kaskart esant poreikiui, visi paslaugq gavejai (38) bei jq Seimos

nariai buvo informuojami bei konsultuojami sveikatos mokymo, ligq

ir

komplikacijq prevencijos

klausimais, slaugos klausimais. Kiekvien4 dien4 buvo tikrinama kaip dezinfekuojamos
patalpos (tikrinami patalpq dezinfekavimo

ir

vedinamos

ir vedinimo lapai, kurie pakabinti ant kiekvieno

kabineto

du.rl). Siekiant uZkirsti keli4 Covid-l9 viruso protrukiui, buvo skaitomos paskaitos "Rankq higiena'",
,,Faktai apie Covid-19 virus4",,, Kaip apsisaugoti nuo gripo", ,,Koddl verta skiepytis nuo gripo", ,,Kuo

skiriasi gripas nuo Covid-19 viruso", ,, Vitamino D nauda organizmui".

o

Centre kineziterapeutas organizuoja grupines mank5tas, individualius paslaugq gavejo

poreikiams, bei gydytojo rekomendacijas atitinkandius uZsiemimus.202l kineziterapeutas organizavo
grupinius kineziterapijos uZsiemimus, kuriq metu buvo stengiamasi itraukti visus paslaugq gavejus bei

individualius, paslaugq gavejo poreikiams

ir

gydytojo rekomendacijas atitinkandius, kineziterapijos

uZsiemimus. Kineziterapeuto paslaugomis naudojasi visi centro paslaugq gavejai.

2021 m. grupiniq kineziterapijos uZsiemimq buvo rykdoma
uZsi6mimq

-

- i83, o individualiq

kineziterapijos

673. Paslaugq gavejams buvo organizuojami stalo teniso, futbolo, krep5inio, begimo,

badmintono uZsiemimai centro sporto saleje bei stadione. Taip pat paslaugq gavejai buvo konsultuojami
del fizinio aktyvumo.

Siekiant paslaugq gavejams suteikti kokybi5kas ir

jq poreikius atitinkandias paslaugas, Centro

socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padejejai, uZimtumo specialistai, kineziterapeutas,
psichologas, slaugytojas nuolat tobulina savo profesing kompetencij4, kelia kvalifikacij4, gilina
darbinius ig[dZius

ir

Zinias. Kiekvien4 savaitg organizuojami darbuotojq susirinkimai, kuriq metu,

aptariama suaugusiq asmenq su psichine negalia veikla, analizuojamas situacijos, ie5koma geriausiq
sprendimo b[dq, kad paslaugq gavejas gautq kokybiSk4 paslaug4, o darbuotojas gebetq tinkamai atlikti
savo darb4.

Suaugusiq asmenq su psichine negalia padalinio vadovd

lnga

Domarkiene
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