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Paslaugos apibūdinimas
Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją
apie teikiamas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos
asmeniui gauti informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas
informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Sudaromos sąlygos konsultuotis su įstaigos specialistais ir kitų
institucijų specialistais, gauti klientą dominančią informaciją.
Analizuojamos situacijos ir ieškoma veiksmingų problemos
sprendimo būdų. Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis ir
asmenine atsakomybe.
Tarpininkaujama ir atstovaujama gyventojui institucijose,
sprendžiant įvairias asmenines problemas. Įstaigos įgaliotas asmuo
gyventojo vardu gali pateikti prašymus ir kitus dokumentus, gauti
atitinkamų dokumentų kopijas, atsakymus.
Tarpininkaujama
asmeniui atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su šeimos nariais,
giminaičiais.
Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 2-4 vietų
kambariuose ( derinant kambaryje gyvenančių interesus ir poreikius).
Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne ir priemonėmis specialiems
poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo,
aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo).
Asmeniui, padedant socialiniams darbuotojui ar kitam specialistui,
suteikiama pagalba tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant
buitinius darbus, bendraujant, planuojant pirkinius ir kitus buitinius
darbus. Siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį gyventojo
savarankiškumą.
Sudaroma galimybė pasirinkti veiklas pagal pomėgius ir sveikatos
būklę.
Sudarytos sąlygos prasmingam laisvalaikio praleidimui. Vyksta
įvairūs laisvalaikio renginiai. Organizuojama kultūrinė veikla:
valstybinių, religinių centro tradicinių švenčių šventimas. Sudarytos
sąlygos tenkinti religinius poreikius (du kartus per metus atvyksta
kunigas laikyti Šv. Mišias.). Gyventojams sudarytos sąlygos žiūrėti
televizijos laidas (kiekviename kambaryje yra televizorius), galima
naudotis kompiuteriu ir internetu. Laisvalaikio organizavimo
paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant
atskirt, aktyvinant bendruomenę.
Pagalba teikiama gyventojams, kurie dėl negalios patys nesugeba
tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Nesavarankiškiems
gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba
valgant, prausiantis, rengiantis irk t.
Gyventojai aprūpinami individualios higienos priemonėmis.
Gyventojams duodami tik išskalbti, švarūs ir išlyginti lovos
skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai, kurie keičiami ne rečiau kaip kas
7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti kiekvieną dieną apiprausiami

ir pagal poreikį maudomi, bet ne rečiau kaip kartą per 7 dienas.
Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Paros maisto racionas
atitinka reikiamų maisto medžiagų ir energijos kiekį, patenkina
gyventojų fiziologinius poreikius. Esant medikų rekomendacijoms,
organizuojama dietinė mityba, maistas sutrinamas.
11. Sveikatos priežiūros Gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros/slaugos, medicininės
ir slaugos paslaugos reabilitacijos paslaugos, siekiant sumažinti sergamumą, mirtingumą
bei gerinant psichinę ir fizinę sveikatą. Pagal indikacijas gyventojai
aprūpinami kompensacinėmis priemonėmis, kompensacine technika.
Gyventojai konsultuojami ne tik rajono poliklinikoje, bet ir
respublikinėse gydymo įstaigose, esant būtinybei gyventojai
hospitalizuojami.
Globos įstaigoje dirbamas individualus socialinis darbas su gyventoju
12. Socialinis darbas,
pagal individualius socialinės globos planus. Gyventojams pilnai
bendravimas
sudarytos sąlygos saviraiškai. Kiekvieno gyventojo nuomonė yra labai
svarbi. Iškilusios problemos bei pageidavimai išsakomi ir sprendžiami
tuoj pat. Gyventojų savarankiškumo palaikymas yra vienas iš
svarbiausių uždavinių.
Socialinės globos kaina 2020 m. (1 asmeniui per mėnesį eurais): 852,00 Eur asmeniui be sunkios
negalios, 985,00 Eur – asmeniui su sunkia negalia.
10. Maitinimas

Parengta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 31-1092),
socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo
patvirtinimo”, Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. gegužės 8 d. Nr. TS-106 “Dėl
socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo”.
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