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SANTRAUKA
Projekto tikslas – Plėtoti kokybiškas socialines paslaugas senjorams sukuriant namų
aplinką.
Kiekybiniai projekto rezultatai
● 28 senjorai gauna kokybiškas paslaugas.
● Siekiant gyventojų saugumo namuose įrengta apsaugos sistema.
● Užtikrinta priemonių užimtumui ir reabilitacijai gausa, 12 darbuotojų turi
reikiamus įrankius ir priemones darbui.
● 23 senjorai gavo Kalėdines dovanas ir šventę namų aplinkoje.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltiečių organizacija Lietuvoje yra seniausios pasaulyje labdaros organizacijos –
Maltos ordino, veikiančio daugiau kaip 120 pasaulio šalių, – dalis. Lietuvoje
organizacija buvo įsteigta 1991 m. ir dabar sėkmingai vykdo socialinę veiklą 42
Lietuvos vietovėse. Organizacija visoje Lietuvoje vienija apie 2000 savanorių.
Organizacijos misija - bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei rėmėjais
Lietuvoje ir užsienyje, teikti pagalbą vargstantiems, neįgaliems, vienišiems ir kitiems
socialinės rizikos asmenims, skatinti visuomenės socialinę brandą ir savanorystę.
Maltiečių tikslas – teikti pagalbą visų tautybių, rasių ir tikėjimų vargstantiems,
neįgaliems, vienišiems ir kitiems socialinėje atskirtyje gyvenantiems asmenims ar
bendruomenėms, skatinti socialinę atsakomybę, savanorystę, bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais ir rėmėjais Lietuvoje ir užsienyje.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Besipildant namams, buvo siekiama kuo labiau atliepti senjorų poreikius, užtikrinti jų
užimtumą ir aktyvesnį gyvenimą. Taip pat svarbus rodiklis ir gyventojų saugumas bei
kokybiška jų priežiūra ir slauga. Pagal šiuos kriterijus buvo siekiama, kad darbuotojai
turėtų reikalingas darbo priemones ir įrankius šiems rodikliams užtikrinti.
Įsigijus priemonių užimtumui ir reabilitacijai, suaktyvėjo senjorų dienos rutina.
Gyventojai mielai renkasi į užimtumo veiklas, ypač aktyviai mankštinasi. Kadangi
namai yra įsikūrę kaimiškoje vietovėje, daug laiko skiriama aktyviam laiko leidimui
lauke. Prie gyventojų aktyvumo prisideda ir į namų veiklą įsitraukę savanoriai. Įsigijus
pianiną, planuojama gyventojams organizuoti muzikinius užsiėmimus.
Įsigijus Bioptron šviesos lempą

buvo pastebėta, kad gyventojams, kurie turi

negyjančias pragulas, opas, labai pagerėjo jų sveikatos būklė. Žaizdos traukiasi, gyja.
Dviejų gyventojų būklė ypač pagerėjo. Naudojant reabilitacijos/slaugos priemones
pagerėjo

gyventojų

kokybiška

priežiūra.

Daugkartinio

naudojimo

drėgmei

nepralaidžios paklodės užtikrina švarią ir higienišką aplinką, perkėlimo diržai, lentos
padeda darbuotojams lengvai gyventojus perkelti iš lovos ar vežimėlio, pozicionavimo
pagalvėlės užtikrina kokybišką slaugą, neleidžia atsirasti praguloms.
Užtikrinant gyventojų saugumą, įrengtos 9 vaizdo kameros, kurios fiksuoja gyventojų
judėjimą keltuvu, kieme, koridoriuose. Tai palengvina darbuotojams, ypač nakties
metu, stebėti gyventojų saugų judėjimą.
Kadangi namai yra kaimiškoje vietovėje, buvo sudėtinga vėdinti patalpas, nes į vidų
priskrisdavo musių, uodų. Įsigijus tinklelius ant langų buvo išspręsta ši opi problema.
Dėl darbuotojų darbų saugos buvo įsigyti mobilūs vežimėliai – grindų plovimui,
nešvarios patalynės surinkimui, maisto dalinimui. Visos šios priemonės pagerino
darbuotojų darbo sąlygas.
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Projekto rezultatai
28 globos namų senjorai gyvena saugiuose ir jiems pritaikytuose namuose.
2021 m. gruodį Maltiečių namų gyventojai šventes pasitiko kaip namuose. Buvo
padengtas šventinis Kūčių ir Kalėdų stalas pagal visas katalikiškas tradicijas. Visiems
gyventojams įteiktos dovanėlės – vitaminai sveikatai stiprinti.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta gyventojų slaugai ir priežiūrai užtikrinti
reikalingų priemonių:
• Bioptron lempa pragulų prevencijai ir gydymui;
• Šaldytuvas medicininėms atliekoms saugoti;
• Skalbimo mašina asmeniniams gyventojų poreikiams;
• Reabilitacijos ir slaugos priemonės (kėlimo diržai, perkėlimo, drėgmei atsparios
paklodės, pozicionavimo pagalvėlės ir kt.).
Siekiant užtikrinti gyventojų užimtumą ir juos aktyvinti, buvo įsigyta:
• Užimtumo ir reabilitacijos priemonės;
• Elektrinis pianinas;
• Apmokėtos

kuro

išlaidos

savanoriams,

atvykstantiems

organizuoti

kineziterapijos bei kitus užsiėmimus.
Užtikrinant gyventojams saugias gyvenimo, o darbuotojams saugias darbo sąlygas,
buvo įsigyta:
• Mobilūs

vežimėliai

valymui,

medikamentams,

patalynei,

skalbiniams

transportuoti;
• Vaizdo stebėjimo kameros (stebėjimo/apsaugos sistema);
• Tinkleliai ant langų nuo vabzdžių.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

0

0

Išlaidas įrodantys dokumentai
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II. Prekių įsigijimas
Slaugos ir reabilitacijos
priemonės
Skalbimo mašina,
šaldytuvas

Planuota
išleisti, €
10 610,00

Priemonės užimtumui
Šventinės dovanos
Vaizdo kameros
Saugos ir darbo
priemonės
III. Paslaugų įsigijimas
Maitinimo paslauga –
Kūčių vakarienė
V. Kitos išlaidos
Kuro išlaidos savanorių
pavėžėjimui
VI. Aukok.lt paslaugos
suma
Iš viso:

Išleista, €
10 600,64
2977,89

SF ZEP Nr. SI-22001210;
SF Nr. TEI088130

794,97

SF NR. 22TG05401283

825,00

SF MVA Nr. 05678

277,63

SF NVD123704

3860,00

SF GRA Nr. 151; SF GRA Nr. 152
SF AJ88572; SF STRAT:71638; SF DE
Nr. 220002073; SF Nr. EXS 221294

1865,15
250,00

250,00
250,00

300,00

SF AED Nr. 2021024

309,36
309,36

7 proc.

Išlaidas įrodantys dokumentai

kvitas 4495; kvitas 4181; kvitas
526/4551

840,00
12 000,00

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose
dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.

Organizacijos vadovas

Edvinas Regelskis

_____________ A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
EDVINAS,REGELSKIS
Data: 2022-07-15 23:58:10
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