KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
„SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS
2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

I.
Įstaigos pavadinimas:
Įstaigos kodas:
Adresas:
Įsteigimo data:

Veiklos rūšys:
Įstaigos vadovas:

Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“
191017583
Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
įsteigti Kėdainių rajono valdybos 1991 m. rugpjūčio 14 d. potvarkiu Nr.
178 „Dėl vaikų namelių steigimo“, reorganizavus Kėdainių pirmąjį
vaikų lopšelį-darželį į vaikų globos namus „Saulutė“ .
Veiklos pradžia – 1991 m. rugsėjo 1 d.
kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90)
kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9).
direktorė Sandra Sagatienė ( nuo 2014 m. lapkričio 11 d.)
II.

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

Duomenys apie globotinius (rūpintinius). Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. rugsėjo
26 d. sprendimu Nr. TS-157 perkėlus iš Kėdainių Specialiosios mokyklos Vaikų globos skyriaus
etatus ir jiems skirtus asignavimus, Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ ( toliau – VGN) 2014
m. gruodžio 1 d. įstaigoje gyveno 64 vaikai, likę be tėvų globos. Duomenys apie vaikų judėjimą ir
priežastis pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Duomenys apie globotinių judėjimą per 2014 m.
Iš tėvų
šeimos

ATVYKO PER 2014 m.
Iš globėjų
Iš kitų vaikų
šeimos
globos namų

6

1

23

Pas tėvus

IŠVYKO PER 2014 m.
Nustatyta
Nustatyta
Įvaikinti
globa
globa
šeimoje
šeimynoje

4

2

1

Gyventi
savarankiškai,
sulaukus
pilnametystės

0

7

Visi globotiniai (rūpintiniai) lanko jų ugdymosi poreikius atitinkančias ugdymo įstaigas.
Duomenys pateikiami 2 lentelėje.

17

6

2

1

10

13

1

1

2

2

1

5

Kėdainių Atžalyno
gimnazija

Švėkšnos Specialioio
ugdymo centras

Kauno socializacijos
centras

Kėdainių mokykladarželis „Vyturėlis“

Kėdainių Profesinio
rengimo centras

Kėdainių mokykladarželis „Obelėlė“

Kėdainių mokykladarželis „Aviliukas“

Kėdainių Specialioji
mokykla

Kėdainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

Kėdainių Šviesioji
gimnazija

Kėdainių J. Paukštelio
pagrindinė mokykla

Kėdainių „Ryto“
pagrindinė mokykla

Kėdainių „Aušros“
sveikatinimo ir sporto
mokykla

2 lentelė. Globotinių pasiskirstymas ugdymo įstaigose, 2014 m. gruodžio 31 d. duomenys.

1

2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje gyveno 62 vaikai nuo 4-erių iki 17 metų
amžiaus. Duomenys apie vaikus pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Duomenys apie globotinius, 2014 m. gruodžio 31 d. duomenys.
Likę be
tėvų
globos
vaikai

62

Našlaičiai
(miręs bent
vienas iš tėvų)

Visiški
našlaičiai
(mirę abu
tėvai)

Nustatyta
laikinoji globa

Nustatyta
nuolatinė globa

Nustatytas
neįgalumas

Emocijų ir
elgesio
sutrikimai

8

3

13

49

5

5

Neformaliojo ugdymo mokyklas lanko 8 vaikai, 30 vaikų lanko neformaliojo ugdymo
užsiėmimus ugdymo įstaigose. 40 % globotinių turi laikinuosius globėjus, kur praleidžia švenčių,
atostogų dienas ir savaitgalius. Vaikai dalyvavo 7 VGN organizuotose ekskursijose ir išvykose per
2014 metus. 2 kartus lankėsi Vilniaus ir Kaune teatre, vyko į 5 išvykas po Kėdainių rajoną, vyko į
išvyką Kaune.
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Pasiruošta licencijos socialinės globos
paslaugoms teikti įgijimui - 2014 m. spalio 28 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu atlikti
reikalingi pareigybių pakeitimai, pateiktas prašymas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai
trūkstamų etatų steigimui, atlikti socialinės globos kokybę gerinantys darbai. Atliktas vaikų globos
namų „Saulutė“ pastato remontas, siekiant socialinių paslaugų globojamiems (rūpinamiems
vaikams) kokybės gerinimo, šeimynos aprūpintos nauja buitine technika, baldais, įranga. Įrengta
skalbykla ir džiovykla, šios patalpos aprūpintos nauja buitine technika.
Maistas gaminamas bendroje virtuvėje, tačiau kiekvienoje šeimynoje ir grupinio gyvenimo
namuose įrengtos virtuvėlės su visa reikalinga buitine įranga: virykle, orkaite, gartraukiu, šeimynų
virtuvės aprūpintos pagrindiniais reikalingais maisto gamybai rakandais. Siekiant tenkinti vaikų
mitybos poreikius, 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. gruodžio 23 d. laikotarpiu patvirtintos
„Šeimynų aprūpinimo maisto produktais, siekiant ugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius“ ir
„Maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų vaikui išvykstant skyrimo“ tvarkos.
Pagal galimybes atsižvelgiama į vaikų pageidavimus organizuojant vaikų maitinimo procesą, vaikai
mokosi paprasčiausius patiekalus gaminti šeimynų virtuvėse. Vidutinė globotinio (rūpintinio)
dienos maitinimo norma – 11 Lt.
Vaikai gyvena šeimynose, suformuotose pagal giminystės ryšius. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d.
įstaigoje yra 7 šeimynos (6 šeimynos ir 1 grupinio gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų
globos). Vidutiniškas skaičius šeimynose – 8-9 vaikai, kambariuose vaikai gyvena po 2-3. Vaikai
aprūpinami reikalingomis asmens higienos ir sanitarijos reikmenimis, minkštu inventoriumi
(drabužiais, avalyne, patalyne). Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. turi puikias gyvenimo sąlygas, gyvena
atnaujintose patalpose.
Bendradarbiaujama UAB „Ortopedijos technika“. Vaikams pagaminta speciali avalynė ir
korekcijos priemonės į avalynę. Visiems vaikams atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimas, pagal
individualus kiekvieno vaiko poreikius ligos atveju, sveikatos stiprinimo tikslu organizuotos šeimos
gydytojų/pediatrų, odontologų, kitų gydytojų specialistų konsultacijos. Laiku ir operatyviai
organizuojama psichikos sveikatos specialistų pagalba globotiniams ( rūpintiniams). Įvykdyti visi
gydytojų nukreipimai specialistų konsultacijoms. Visi vaikai, turintys regos sutrikimų, konsultuoti
okulisto, ir aprūpinti akiniais. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Vladina“, dėl
nemokamų specialistų konsultacijų ir akinių parinkimo nemokamai.
III.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Siekiant socialinės globos licencijavimo, atlikus pareigybių pakeitimus, nuo 2014 m.
gruodžio 1 d. įstaigoje patvirtintos socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir
direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės.

4 lentelė. Etatinė struktūra, 2014 m. gruodžio 31 d. duomenys

0,25
etato

13,46
etatų

16,5
etatai

IŠ VISO:

Socialinio
darbuotojo
padėjėjai

0,5
etato

Psichologas

Socialiniai
darbuotojai

5,5 etatai

Meninio
ugdymo
pedagogas

1
etatas

Socialinis
pedagogas

0,5
etato

Socialinio darbo ir ugdymo personalas

(valytoja,
kiemsargė,
staliusdarbininkas,,
virėjos)

0,5
etato

Kitas
personalas

Vyr. buhalteris

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams
reikalams
1
etatas

Kasininkas

1
etatas

Kitas
personalas

Raštvedys

1
etatas

Direktoriaus
pavaduotojas
administracijai ir
ūkiui

Direktorius

Administracija

1
etatas

42,21
etato

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. mėn., Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. TS-157, perkėlus iš Kėdainių Specialiosios mokyklos Vaikų globos skyriaus etatus ir
jiems skirtus asignavimus, įstaigoje patvirtinta 1 etatas psichologo ( dirba 0,75 etato).
Direktorė (dirbanti nuo 2014 m. lapkričio 11 d.) įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
įgijusi socialinės pedagogikos kvalifikaciją, viešojo administravimo magistro laipsnį. Direktoriaus
pavaduotoja socialiniams reikalams įgijusi aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą,
direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui įgijęs specialųjį vidurinį išsilavinimą. Duomenys
apie socialinių darbuotojų išsilavinimą pateikti 5 lentelėje.
5 lentelė. Duomenys apie dirbančių socialinių darbuotojų išsilavinimą, 2014 m. gruodžio 31 d.
Aukštasis universitetinis,
socialinio darbuotojo
kvalifikacija
1

Aukštasis
neuniversitetinis,
socialinio darbuotojo
kvalifikacija
4

Aukštasis universitetinis,
socialinio pedagogo
kvalifikacija

Aukštasis neuniversitetinis,
socialinio pedagogo
kvalifikacija

7

2

Įstaigos administracija, socialinę globą teikiantis personalas, ugdymo personalas tobulino
kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, prioritetą teikdami nemokamiems kvalifikacijos
tobulinimo renginiams.
FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

IV.

VGN biudžetas 2014 metais sudarė 861,7 t. Lt. biudžeto lėšos ir 248,7 t.Lt. globos lėšos. Iš
jų: darbo užmokesčiui – 586,8 t. Lt., SODRAI – 189,1 t. Lt., prekėms ir paslaugoms – 334,5 t. Lt.,
Viso panaudota asignavimų – 1110,4 t. Lt. Skirti asignavimai panaudoti pagal išlaidų sąmatos
straipsnius ir poreikį. Vidutinė vieno vaiko išlaikymo vaikų globos namuose kaina (litais per
mėnesį) – 1928,00 Lt, patvirtinta socialinės globos kaina vienam vaikui vaikų globos namuose litais
per mėnesį 2014 m. - 1853,00 Lt.
6 lentelė. Patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė per 2014 metus
Programa
0301

Socialinės apsaugos
plėtojimas 04
IŠ VISO:
1133,10
Iš jų:
Vienam vaikui metams
Iš jų:
Vienam vaikui mėnesiui

Patvirtinti
asignavimai
2014 metams
(tūkst..
Lt.)/spec.
progr. lėšos
(33)
862,0

Pašalpų
asignavimai
2014 metams
(tūkst.. Lt.)

271,1

862,0

Iš viso gauti
asignavimai (2014
metams tūkst. Lt.)

Panaudoti
asignavimai
(tūkst.. Lt.)

Panaudojimo
procentas

861,7/248,7

1110,4

100

271,1

1110,4

1110,4

100

14,4

4,5

14,37/4,15

18,5

100

1,2

0,37

1,20/0,34

1,54

100

(biudžetas/globa)

7 lentelė. Išlaidos prekėms ir paslaugoms per 2014 metus

Kitos
paslaugos

Komuna
linės
paslaugos

Apranga,
patalynė

Kvalifika
cijos
kėlimo

Kitoms
prekėms

Ilgalaikio
turto
remontui

Transporto
išlaikymui

Ryšių
paslaugom
s

Vaikų
mitybai

Medikam
entams

Išlaidos prekėms ir paslaugoms 2014 metais iš viso 334,4 tūkst. Lt. Iš jų:

planuota

167,9

7,0

3,1

10,2

-

26,7

0,5

21,9

69,3

50,3

įvykdyta

153,5

6,2

2,9

9,7

-

23,1

0,5

21,9

68,8

47,8

2 % pajamų mokesčio sumos lėšos kaupiamos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymą. Jos naudojamos globotinių poreikiams tenkinti. Gauta paramos už 27 839,84 Lt.
Iš jų piniginės paramos (įskaitant 2 % GPM paramą) – už 13 739,81 Lt. Detalesnė informacija apie
paramos gavimą išdėstyta 8 lentelėje.
8 lentelė. Informacija apie paramos gavimą per 2014 metus.
Piniginė
parama (
su fizinių
asmenų 2
% parama)

Maisto
produktais

Rūbai,
avalynė

Kanceliarinės
ir kitos
prekės,
menkavertis
turtas

Medika
mentai

Ilgalaikis
turtas

13739,81

1204,71

317,70

11870,80

706,82

----

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

IŠ VISO
GAUTA
PARAMOS
UŽ:

27839,84

Kreditinių įsipareigojimų (įstaigos mokėtinų sumų) suma 2014 m. gruodžio 31 d.
duomenimis sudarė 39 904,30 tūkst. Lt (trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus keturis litus
30 centų ). Įsiskolinta už prekes ir paslaugas.
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, 50 % supaprastintų viešųjų pirkimų vykdyta
elektroniniu būdu ( CVP IS priemonėmis).
V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
Konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Kėdainių Socialinės paramos skyriumi,
VTAS, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, policijos komisariatu, Švietimo pagalbos tarnyba,
Kauno Kolegijos Jonušo Radvilos studijų centru, miesto ir kaimo seniūnijomis. Pritraukiama
paramos lėšų iš Lietuvos, užsienio organizacijų, labdaros fondų ir atskirų asmenų.
Bendradarbiaujama su VšĮ „Mažylių akademija“, kur vaikai švenčia gimimo dienas.
Bendradarbiaujama su kirpyklomis, kuriose vaikai kerpami nemokamai.
VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Daugėja specialiųjų poreikių, kompleksinę negalią, žalingų įpročių turinčių, linkusių
nusikalsti, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, kuriems teikiama įstaigos ir organizuojama
išorinių specialistų pagalba.
Pasibaigus įstaigos modernizavimo projektui, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.,
įstaiga sieks įgyti higienos pasą.
Aktyvinama informacijos apie vaikų globos namų veiklą sklaida. Siekiant aukštesnės
mokymosi motyvacijos, stiprinamas bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis.
Aktyvinama lėšų pritraukimo iš privačių įmonių, atskirų fizinių asmenų veikla.

Direktorė

Sandra Sagatienė

