KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

I.

Įstaigos pristatymas: Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“, įmonės kodas 191017583 , Vydūno g. 6,
Kėdainiai, LT-57177, 8 347 5 55 31, www.vgnsaulute.lt. Veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla, (kodas
87.90) kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9). Bendras viso pastato plotas 2070,26 m2. Bendras plotas, kuriame vykdoma stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų
veikla- 1471,44 m2 . 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 63 darbuotojai (apdraustieji).
Įstaigos vadovas: direktorė Sandra Sagatienė (nuo 2014-11-11), aukštasis universitetinis

išsilavinimas, edukologijos bakalauro laipsnis, socialinės pedagogikos kvalifikacija; viešojo
administravimo magistro laipsnis, specializacija - viešoji vadyba. Darbo stažas vaikų globos namuose
– 14 metų, iš jų vadybinis darbo stažas – 14 metų.
Etatinė struktūra, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Laikino
apgyvendinimo
namai
motinoms ir
vaikams

Buhalteris

Aptarnaujantis
personalas

Socialiniai
darbuotojai

Socialinio
darbuotojo padėjėjai

Socialinis
pedagogas

Neformaliojo
ugdymo pedagogas

Dietistas

0,5

1

0,2
5

5

12,46

19

1

0,25

0,5

Socialinis
darbuotojas

Vyr. buhalteris

0,5

Neformaliojo
ugdymo pedagogas

Kasininkas

1

Socialinio
darbuotojo padėjėjai

Raštvedys

1

Socialinis darbuotojas
darbui su soc. rizikos
šeimomis

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams reikalams

1

Vaikų
dienos
centras

Psichologas

Direktoriaus
pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

Vaikų globos namai

Direktorius

Administracija ir aptarnaujantis personalas

1

1

4

0,5

0,5

IŠ VISO: 50,46

Duomenys apie dirbančių socialinių darbuotojų išsilavinimą, 2016 m. gruodžio 31 d.
Aukštasis neuniversitetinis, socialinio darbuotojo arba
socialinio pedagogo kvalifikacija
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II.

Aukštasis universitetinis, socialinio pedagogo arba
socialinio darbuotojo kvalifikacija
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ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

Duomenys apie paslaugų gavėjus. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje gyveno 60
globojamų (rūpinamų) vaikų nuo 2-ejų iki 17 metų amžiaus.
Informacija apie globojamus (rūpinamus) vaikus, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenys.
Likę be
tėvų
globos
vaikai
60

Našlaičiai
(miręs
bent
vienas iš tėvų)
8

Visiški
našlaičiai
(mirę
abu
tėvai)
4

Nustatyta
laikinoji globa

Nustatyta
nuolatinė globa

10

50

Nustatytas
neįgalumas

Nustatyti emocijų ir
elgesio sutrikimai

9
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2016 m. sausio 1 d. duomenimis, įstaigoje gyveno 57 globotiniai. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
VGN gyveno 60 globojami (rūpinami) vaikai.
Duomenys apie globotinių judėjimą per 2016 m.
ATVYKO PER 2016 m.
Iš tėvų
Iš globėjų
Iš kitų vaikų
šeimos
šeimos
globos namų

14

1

1
Iš viso: 16

Pas tėvus

Nustatyta
globa
šeimoje

5

1

IŠVYKO PER 2016 m.
Nustatyta
Įvaikinti
globa kitoje
institucijoje
1

-

Gyventi
savarankiškai,
sulaukus
pilnametystės
4
Iš viso:11

1

15

Vilainių mokykladarželis „Obelėlė“

Kėdainių mokykladarželis „Puriena“

Kėdainių Atžalyno
gimnazija

Mokykla-darželis
„Vaikystė“

Kauno vaikų
socializacijos
centras

Kėdainių
Profesinio rengimo
centras

VšĮ Kauno
socialinių paslaugų
ir statybos
darbuotojų
profesinio rengimo
centras

Kėdainių
Specialioji
mokykla

Kėdainių
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

Kėdainių J.
Paukštelio
progimnazija

Kėdainių „Ryto“
progimnazija

Lietuvos sporto
universiteto
„Aušros“
progimnazija

Globojamų (rūpinamų) vaikų pasiskirstymas ugdymo įstaigose, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenys.

6
5
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6
1
7
1
1
3
2
2
Informacija apie klientų skaičių laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams, 2016 metai

Atvyko per 2016
m.

Išvyko per 2016
m.

Motinų

Vaikų

Motinų

Vaikų

11

17

15

24

Paslaugų gavėjų skaičius
2016 m. gruodžio 31 d.
duomenimis/iš viso per
2016 metus
Motinų
Vaikų
3/16

Patekimo į namus priežastys
Smurtas
Socialinių
Kitos
šeimoje
įgūdžių
priežasty
stoka
s
8
7
1

Socialinės
rizikos
šeimų
apskaitoje
11 šeimų

6/22

Globojamų (rūpinamų) vaikų sveikatos priežiūros organizavimas 2016 metais.
100 proc. visiems vaikams buvo profilaktiškai patikrinta sveikata, suteiktos stomatologo paslaugos. 5
globotiniai buvo sveikatinami sanatorijose.
Konsultacijos, hospitalizavimas
Operacijos
Paslaugos rūšis, sritis
Vaikų
Kartai Operacijos pavadinimas
Vaikų
skaičius
skaičius
Hospitalizuoti stacionare
16
32
Adenoidų šalinimo operacija
5
Hospitalizuoti
psichiatrijos 8
9
stacionare
Psichiatro konsultacijos
25
108
Stomatologo
konsultacijos, 62
109
Žąstikaulio virškrumplinis lūžimas
1
paslaugos
Šeimos
gydytojo
pediatro 62
188
Dubens sąnario kontraktūra
1
paslaugos
Gydytojų specialistų paslaugos, 36
102
konsultacijos
Patologijos, dėl kurių globojami (rūpinami)
vaikai buvo stebimi, konsultuojami gydytojų –
specialistų 2016 metais
Patologijos pavadinimas
Vaikų skaičius
TBC
6

Globojamų (rūpinamų) vaikų sergamumas
konkrečiomis ligomis 2016 metais
Ligos pavadinimas
Sinusitas
Angina
Peršalimo ligos
Bronchitas

Vaikų skaičius
12
2
48
4

Esminiai įstaigos veiklos rezultatai
Organizuoti mokymai asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus, pagal
bendrąją programą globėjams ir įtėviams (GĮMK), kuriuose dalyvavo 9 šeimos.
2016 m. kovo 16 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) finansavo vaikų dienos centrų
projektą. Skirta 10 862 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vaikų dienos centre paslaugas teikė papildomai
0,5 etato socialinio darbuotojo ir 0,25 etato psichologo, šie etatai finansuoti LR SADM projekto lėšomis iki
2016 m. gruodžio 31 d. Vaikų dienos centre organizuoti pozityvios tėvystės užsiėmimai šeimoms, kuriuos vedė
Kėdainių Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė. Vaikų dienos centre socialines ir ugdymo paslaugas
gavo 26 vaikai. Tai sudarė sąlygas užtikrinti, kad vaikai būtų maitinami šiltu, pagamintu maistu vaikų dienos
centre, buvo įsigytos vaikų veiklai, užimtumui reikalingos priemonės, įsigyti maisto gaminimui reikalingi
buities daiktai, buvo organizuojama turininga veikla vaikams, suorganizuotos dvi išvykos, vaikų darbų parodos.
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2016 m. vaikų dienos centre buvo vykdomas Kėdainių r. savivaldybės finansuotas vaikų vasaros
socializacijos projektas „Senieji lietuvių amatai“, finansuota suma – 400,00 Eur. Užimtumas organizuotas 20čiai vaikų dienos centro lankytojų, įstaiga įsigijo vaikų veiklai reikalingų priemonių.
Nuo 2016 m. sausio 1 d., atnaujinus valgiaraštį globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimui, .savaitgaliais ir
švenčių metu maistas gaminamas kartu su vaikais tik šeimynų virtuvėse. Kartą per mėnesį vieno savaitgalio
maitinimui šeimynos maisto produktus nusiperka pačios.
Įrengtos 6 lauko vaizdo stebėjimo kameros, ir 2 vaizdo stebėjimo kameros įstaigos koridoriuose,
šeimynos ir vaikų dienos centro personalas aprūpintas nešiojamais kompiuteriais darbui.
Atnaujinta 120 m2 takelių dangos: sudėtos trinkelės.
Įrengta pavėsinė vaikų dienos centro vaikams, lauko žaidimo įrengimas vaikams, gyvenantiems su
motinomis laikino apgyvendinimo namuose; įrengtos gimnastikos priemonės lauke vaikams.

Suorganizuotos 45 įvairios išvykos vaikams, pasitelkiant paramos lėšas, racionaliai naudojant
įstaigos asignavimus.
35 % globojamų (rūpinamų) vaikų turi laikinuosius globėjus, pas kuriuos praleidžia šventes, atostogas,
savaitgalius. Aktyvinama vaiko globos sklaida.
Dalyvauta Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 2016 metų pavasario ir rudens akcijose. Surinkti
maisto produktai išdalinti laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams gyventojams ir vaikų dienos
centro lankytojams.
Aktyviai vykdoma įstaigos veiklos sklaida.

III.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

15 socialinių darbuotojų ir 24 socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo komandinėje supervizijoje (po
30 ak. val) , iš viso 1170 ak. val. Socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams buvo organizuoti mokymai krizių
valdymo įstaigoje aspektu (6 ak. val.), vaiko gerovės užtikrinimo aspektu ((6 ak. val.), vaiko seksualinio elgesio
pažinimo aspektu (2 ak. val.).
Direktorė tobulino kvalifikaciją vaiko gerovės užtikrinimo aspektu(6 ak. val.), krizių valdymo įstaigoje
aspektu (6 ak. val.), dalyvavo civilinės saugos įvadiniuose mokymuose (18 ak. val.), tobulino kompetencijas
projektų rengimo srityje (8 ak. val.), dalyvavo supervizijoje (16 ak. val).
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (kuruoja socialinio darbo su globojamais (rūpinamais)
vaikais srities veiklą), įgijusi aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą,18 akademinių valandų
tobulino kompetencijas viešųjų pirkimų srityje, krizių valdymo įstaigoje, vaiko gerovės užtikrinimo

srityse, dalyvavo komandinėje supervizijoje (57 ak. val.)
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (kuruoja socialinės priežiūros paslaugų, GIMK veiklą)
tobulino kompetencijas pagal tęstinę globėjų ir įtėvių programą GIMK (60 ak. val.), dalyvavo seminaruose :
Vaiko gerovės užtikrinimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste (6 a. val.), Pagalbos globėjams
(rūpintojams), įtėviams ir jų vaikams būdai bei globėjų (rūpintojų), įtėvių ir pagalbą jiems teikiančių specialistų
perdegimo sindromo įveikos strategijos ( 14 a. val.), Vaiko gerovės užtikrinimas institucinės globos pertvarkos
kontekste. Pozityvaus globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo įvaizdžio formavimas visuomenėje – geroji
patirtis, iššūkiai sprendimai ( 6 a. val.).
Direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tobulinosi
civilinės saugos įvadiniuose mokymuose (18 ak. val.).

IV.

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

2016 metais VGN biudžetas sudarė 563,3 tūkst. Eur. Skirti asignavimai panaudoti pagal išlaidų sąmatos
straipsnius ir poreikį.
Tūkst. Eur
Biudžetas 2016 metams (biudžeto ir globos pašalpų lėšos) Iš jų:
563,3
Darbo užmokestis
300,4
SODRA
92,8
Prekės ir paslaugos
170,1
Ilgalaikio turto įsigijimas
0

Viso panaudota asignavimų
529,8
Globojamo (rūpinamo) vaiko išlaikymo kaina, eurais
Patvirtinta
Vidutinė, per mėnesį
726,00 Eur
735,83 Eur
Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams kliento patvirtinta kaina 1 mėnesiui - 151 eurų. Direktorei
aktyvinant paramos pritraukimo procesą, prekėms išlaidos sudarė 843 Eurų per metus (planuota 1810 eurų).
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Patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė per 2016 metus
Programa
0301

Socialinės apsaugos
plėtojimas 04
IŠ VISO:

Patvirtinti
asignavimai
2016 metams,
tūkst. Eur
(144/151)
1,6/452,3

Pašalpų
asignavimai
2016 metams
(tūkst. Eur)
(17)
109,4

Iš viso gauti
asignavimai
(2016 metams
tūkst. Eur)
(biudžetas/globa)
563,3

Panaudoti
asignavimai
(tūkst Eur)

Panaudojimo
procentas

529,8

94,1

453,9

109,4

563,3

529,8

94,1

7,57

1,82

9,39

8,83

0,63

0,15

0,78

0,74

Iš jų vienam vaikui
metams
Iš jų vienam vaikui
mėnesiui

Išlaidos prekėms ir paslaugoms per 2016 metus
Išlaidos prekėms ir paslaugoms 2016 metais iš viso, tūkst. Eur . Iš jų:
Vaikų
mitybai

Medikamentams

Ryšių
paslaugoms

Transporto
išlaikymui

Ilgalaikio
turto
remontui

Kitoms
prekėms

Komandiruotės

Kvalifikacijos
kėlimo

Apranga,
patalynė

Komunalinės
paslaugos

Kitos
paslaugos

Planuota
biudžeto lėšų

0

0,4

1,0

0,7

2,1

11,9

0,2

0,9

0,5

31,3

11,7

Planuota
pašalpų lėšų

62,0

4,9

0,2

3,9

0,2

10,1

0

0

10,7

1,6

15,8

Įvykdyta
biudžeto lėšų

0

0,4

1,0

0,7

2,1

11,9

0,2

0,9

0,5

31,3

11,7

Įvykdyta
pašalpų lėšų

48,8

2,6

0

2,2

0

6,4

0

0

5,3

0

10,6

Įstaiga neturėjo finansinių įsiskolinimų, išskyrus tuos, kurie susidarė ne dėl vadovo veiklos ar kaltės.
Kreditinių įsipareigojimų (įstaigos mokėtinų sumų) suma 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 8,1 tūkst.
Eur. Įsiskolinta už prekes ir paslaugas.
2016 metais buvo aktyvinamas paramos pritraukimas įstaigos klientų poreikių gerinimui.
Informacija apie paramos gavimą per 2016 metus.
Piniginė parama
(įskaitant fizinių
asmenų 2 %
paramą)

Maisto
produktais
(įskaitant LPF
„Maisto
bankas“
paramą
maistu)

Rūbai,
avalynė

Kanceliarinės
ir kitos prekės,
menkavertis
turtas

Medika
mentai

Ilgalaikis
turtas

Paslaugos
(ekskursijos,
poilsis, filmai,
spektakliai,
koncertai)

Iš viso
gauta
paramos,
Eur

4810

6381

415

3280

0

0

250

15136

2016 metais iš gautų paramos lėšų vaikams buvo vykdytos išvykos, 6 vaikai stovyklavo vasarą
stovykloje Labanoro girioje, iš šių lėšų turtinama vaikų, klientų aplinka. Pastatyti įrengimai vaikų lauko
aikštelėse, atnaujinti gėlynai, pertvarkyta lauko aplinka, įveistas vaiskrūmių sodas, įrengtas daržas globos namų
vaikų įgūdžių ugdymui, nupirkta mediena scenos – pakylos remontui. Nupirkta inventoriaus į sporto salę, įsigyti
dviračiai vaikams, įsigyta slaugos priemonių, 2 enurezės kontrolės aparatai
V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
Atnaujinti, sukurti ir stiprinami bendradarbiavimo santykiai su socialiniais partneriais, įgyta naujų
socialinių partnerių. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ Šeimos santykių institutu, Kėdainių Šviesiąja
gimnazija, Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazija, Kėdainių visuomenės sveikatos biuru, Kėdainių
Švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių Moterų krizių centru, tarptautine AIESEC organizacija, Kėdainių LIONS
moterų klubu, stiprina jau įforminta partnerystė su institucijomis. Bendradarbiaujama įgyvendinant bendras
programas ir projektus, stiprinant savanorystę, vykdomos bendros vaiko gerovę stiprinančios veiklos.
Palaikomi ir stiprinami ryšiai su Švedijos piliečių bendruomene, pritraukiama parama globotiniams ir
klientams rūbais, ilgo galiojimo maisto produktais, švaros, higienos prekėmis, piniginė parama vaikų pramogai
Druskininkų vandens parke.
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Didžiojoje Britanijoje, Londono mieste gyvenanti lietuvių bendruomenė svečiuojasi ir apdovanoja
vaikus Kalėdoms. Suorganizuota išvyka į Londono miestą 7 vaikams 2016 metais, pasitelkiant rėmėjų ir
Londono mieste gyvenančios lietuvių bendruomenės lėšas.
Glaudžiai ir pozityviai bendradarbiaujama su Kėdainių policijos komisariatu, vykdoma aktyvi
partnerystė projektinėje veikloje, nusikalstamumo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, saugaus
elgesio įgūdžių ugdymo edukaciniai užsiėmimai vaikams. Bendradarbiaujama su seniūnijomis, kartu su ugdymo
įstaigomis siekiama vaiko gerovės, turiningo laisvalaikio praleidimo, bendradarbiaujama su Kėdainių r.
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Švietimo ir kultūros
skyriumi siekiant vaiko ir kliento gerovės.
VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
2016 m. liepos 14 d. Kėdainių Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba įvertino objekto priešgaisrinę būklę.
Patikrinimo metu pateikti nurodymai priešgaisrinės būklės gerinimui, kurių pagrindu, Kėdainių r. savivaldybei
skyrus asignavimus, įrengta elektrifikuota priešgaisrinio vandentiekio sklendė, įsigyti durų pritraukėjai.
2016 m. spalio 19 d. įstaigoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigos atstovai. 2016
m. gruodžio 20 d. raštu pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų veiklos trūkumų vykdomos, kai kurie trūkumai
jau pašalinti iš karto po vizito ataskaitos rengimo laikotarpiu, kiti trūkumai šalinami, konsultuojantis su LR
Seimo kontrolieriaus įstaigos specialistais, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Vaiko
teisių apsaugos skyriais kreiptasi į steigėją dėl etatų steigimo socialinės globos kokybei gerinti.
2016 m. lapkričio 9 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento Kėdainių skyrius Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ atliko periodinį patikrinimą.
Šio patikrinimo metu nustatyta, kad šeimynose viename kambaryje gyvenančių vaikų skaičius neatitinka teisės
aktų reikalavimų, šeimynose gyvena daugiau nei 6 vaikai, 15 kambarių apgyvendinta daugiau kaip 2 vaikai.
Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui lėšų nepakanka, mokymai brangūs,
mokymai iš įstaigos asignavimų apmokami tik iš dalies.
Reikalinga padengti 35 m2 krepšinio aikštelės asfaltuotą dangą saugia danga, atlikti lauko kanalizacijos
vamzdynų remontą.
Prioritetai – savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų taupymas, paramos pritraukimas, darbuotojų
specialiųjų kompetencijų didinimas, naujų paslaugų diegimas institucijoje, globos šeimoje skatinimas ir
viešinimas, globėjų ir įtėvių rengimo ir konsultavimo veikla.

Direktorė

Sandra Sagatienė

PRITARTA
Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“
2017 m. sausio 30 d. visuotinio susirinkimo Nr. 1 metu
PRITARTA
Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“
2017 m. sausio 30 d. bendruomenės tarybos susirinkimo Nr. 1 metu
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