
 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

    2012 m. sausio 16 d.  

įsakymu Nr. A-172 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KAUNO KARTŲ NAMAI  

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Kauno kartų namai vykdė savo misiją - tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir 

dvasines kiekvieno Namų gyventojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias 

gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, materialinį ir buitinį aptarnavimą, ugdyti motinų 

gebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti joms integruotis į visuomenę, skatinti Namuose 

gyvenančių trijų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, teikti socialines ir kitas paslaugas 

Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojams, skatinti žmonių savitarpio pagalbą. 

 

2. Veiklos analizė, vadovaujantis 2017 metų Kauno kartų namų veiklos planu: 

2.1. Pagrindinės tikslų įgyvendinimo priemonės.  

Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

arba ES paramos 

projekto 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 
Kiti vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Panaudoti  

ištekliai: 

pinigai įranga, 

medžiagos, 

žmonės… 

Faktinių 

rezultatų 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Faktiniai 

rezultatai 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Tikslas: Įgyvendinta Kauno kartų namuose gyvenančių senyvo amžiaus žmonių ir socialinės rizikos šeimų 

bendradarbiavimo veikla. 

1.1. 

Organizuotos 

bendros  

kalendorinės 

šventės  

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Socialiniai 

darbuotojai, 

visi susiję 

darbuotojai 

Kalendorinės 

šventės 

Socialiniai 

darbuotojai, 

patalpos, 

vaišės, švenčių 

atributika  

Švenčių, 

jubiliejų 

skaičius 

6 jubiliejai, 

11 švenčių 

1.2. Organizuoti 

bendri 

užsiėmimai, 

nukreipti į kartų 

bendravimą 

Kauno kartų 

namuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Socialiniai 

darbuotojai, 

visi susiję 

darbuotojai 

1 kartą per 

mėnesį 

Priemonės 

įvairiai veiklai, 

patalpos,  kava 

arbata, 

socialiniai 

darbuotojai 

Užsiėmimų 

skaičius 

12 užsiėmimų 

2. Tikslas: Įgyvendinta senelių globos padalinio veikla. 

2.1. Teiktos 

gyvenantiems 

senyvo amžiaus 

žmonėms  

ilgalaikės 

socialinės 

paslaugos, 

numatytos 

Kauno kartų 

namų 

programoje 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Socialinės 

darbuotojos,  

slaugos 

personalas, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjos, kiti 

darbuotojai 

24 val. per 

parą 

 

18 kamb., 

būtinas 

inventorius, kt. 

patalpos ir 

priemonės 

skirtos globai, 

medikamentai, 

transportas, 

darbuotojai 

Asmenų, 

kuriems buvo 

teikiamos 

paslaugos 

skaičius 

38 senyvo 

amžiaus ar /ir 

suaugę 

asmenys su 

negalia 
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2.2. Vesti 

individualūs  

pokalbiai Kauno 

kartų namų 

gyventojams 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Senelių globos 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

Nuolat Patalpos, 

socialiniai 

darbuotojai 

Pokalbių 

skaičius 

Apie 2700 

individua 

lių pokalbių 

 

2.3. 

Organizuotas 

gyventojų 

darbinis 

užimtumas  

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Senelių globos 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos, 

studentai, 

savanoriai 

Kiekvieną 

darbo  dieną 

Priemonės ir 

įvairios 

medžiagos 

rankdarba 

ms, žaidimams, 

kavos gėrimui. 

patalpos, 

darbuotojai 

Užsiėmimų 

skaičius 

230 užsiėmimų 

2.4. 

Organizuotos 

gimtadienių 

šventės ir 

jubiliejai 

gyvenantiems 

seneliams 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Socialinės 

darbuoto 

jos, soc. darb. 

padėjėjos, kt. 

darbuotojai 

Kiekvieną 

mėnesį pagal 

sukaktis 

Gėlės, 

dovanos, 

atvirukai, 

šventės 

scenarijus, 

patalpos, 

darbuotojai 

Gimtadienių,  

jubiliejų 

skaičius 

6 jubiliejai, 30 

gimtadienių 

2.5. Suteikta 

gyventojams 

galimybė 

gyventi pagal 

savo religinius 

įsitikinimus 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Senelių globos 

tarnybos 

socialinės 

darbuotojos, 

kunigas, 

„Gyvųjų 

akmenų“ 

bendruomenė 

Nuolat ir Šv. 

Mišios, 

sielovados 

užsiėmimai 1 

kart savaitėje 

 

Patalpos, 

įv. priemonės, 

video 

medžiaga 

 

Paslaugų 

skaičius 

2 Šv. Mišios 

Kauno kartų 

namuose, 

sutaikinimo, 

ligonių 

patepimo 

sakramentai, 

sielovada 

2.6. Kviesta 

Namų taryba 

sprendžiant 

Kauno kartų 

namų problemas 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Aktyvūs 

bendruomenės 

nariai, Namų 

tarybos nariai 

Kartą per 

mėnesį ir pagal 

poreikį 

Patalpos, 

darbuotojai 

Susirinkimų 

skaičius 

12 susirinkimų 

3. Tikslas: Vykdyta pagyvenusių žmonių dienos centro veikla Kauno kartų namuose. 

3.1. Teiktos 

socialinės 

priežiūros 

paslaugos, 

konsultacijos 

Pagyvenusių 

žmonių dienos 

centro 

lankytojams 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Vyresnioji 

socialinė 

darbuotoja 

 

Kiekvieną 

darbo dieną 

Patalpos, 

darbuotojai 

Lankytojų, 

kuriems buvo 

teiktos 

paslaugos 

skaičius 

28 lankytojai 

3.2. Organizuoti  

darbo ir meno 

terapijos 

užsiėmimai 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Užimtumo 

specialistė,  

savanoriai 

aktyvūs 

bendruo 

menės nariai,  

švietimo, 

kultūros 

įstaigų atstovai, 

tautodaili 

ninkai 

1 kartą per 

savaitę 

Priemonės 

rankdarbiams 

(floristikai, 

šilkografijai, 

tapymui ant 

stiklo, 

keramikos, 

dekupažui), 

piešimui 

Užsiėmimų 

skaičius 

 

Vesta 43 darbo 

ir meno 

terapijos 

užsiėmimai 
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3.3. Organizuoti  

sveikatingumo 

palaikymo 

užsiėmimai 

(mankšta, joga, 

meditacija, 

paskaitos), 

klubo „Padėk 

sau“ veikla, 

vaikščiojimas su 

šiaurietiško 

ėjimo lazdomis. 

 

Vyresnioji 

socialinė 

darbuotoja 

Socialinė 

darbuotoja, 

studentai, 

savanoriai 

 Kauno jogos 

studija, 

„Gyvenimo 

meno“ draugija 

TKC, jungtinis 

sveikuolių 

klubas, 

kineziterapeutė 

4 kartai per 

savaitę, 

paskaitos 1 

kartą  per 

mėnesį 

Patalpos, 

priemonės 

mankštai ir 

savimasažui, 

literatūra  

 

Užsiėmimų 

skaičius 

165 mankštos,  

17 

sveikatingumo 

palaikymo  

užsiėmimų, 

25 linijinių 

šokų mokymai 

 10 klubo 

užsiėmimai, 13 

paskaitų 

3.4. Organizuoti 

kompiuterinio 

raštingumo 

pagrindų, 

užsienio kalbų 

mokymo 

užsiėmimai 

Vyresnioji 

socialinė 

darbuotoja 

Savanoriai, 

studentai 

1 kartą per 

savaitę 

Patalpos, 

kompiuteriai, 

lenta, kopijuota 

medžiaga, 

literatūra 

Užsiėmimų 

skaičius 

 32 anglų  

kalbos  

užsiėmimai  

 

 

3.5.Organizuota 

kultūrinė veikla, 

laisvalaikio 

užsiėmimai, 

klubo veikla 

( „ Šarma“), 

teminių pokalbių 

grupės 

Vyresnioji 

socialinė 

darbuotoja 

Savanoriai, 

aktyvūs 

bendruo 

menės nariai, 

studentai 

 

Pagal planą Darbuoto 

jai, transportas 

lėšos, garso 

vaizdo 

aparatūra,  

priemonės 

žaidimams, 

prizai patalpos, 

kopijuota 

medžiaga, 

muzikos 

instrumentai, 

aplankai 

Renginių  

skaičius 

15 popiečių, 10 

pokalbių, 

 14  išvykų,  

43 repeticijos 

8 koncertai 

 

 

3.6. Organizuoti 

bendruomenės 

renginiai, 

šventės, 

parodos 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Vyresnioji 

socialinė 

darbuotoja, 

socialiniai  

darbuotojai, 

savanoriai, 

aktyvūs 

bendruo 

menės nariai, 

miesto meno 

kolektyvai, 

įvairios 

organizacijos 

Kalendorinės 

šventės ir 

pagal planą 

Darbuoto 

jai,  

garso vaizdo 

aparatūra,  

priemonės 

žaidimams, 

prizai,  

patalpos, meno 

kolektyvai, 

prizai, vaišės, 

apipavida 

linimo 

priemonės,  

parodos 

įrengimo 

priemonės 

Renginių  

skaičius 

15 švenčių,  

6 parodos , 

 9 kiti renginiai 

4. Tikslas: Įgyvendinta pagalbos šeimai padalinio veikla 

4.1. Teikta 

socialinė 

priežiūra 

šeimoms, 

numatyta  

Kauno kartų 

namų 

programoje 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

24 val. per 

parą 

7 gyvenamieji 

kambariai su 

baldais,  

virtuvės 

patalpa su 

įranga,  vonios 

ir tualeto 

patalpos, 

pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos,  

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos 

Šeimų 

skaičius 

18 šeimų 
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4.2. Vesti 

individualūs 

užsiėmimai 

Kauno kartų 

namuose 

gyvenančioms 

šeimoms 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

Su kiekviena 

gyvenančia 

šeima vieną 

kartą per 

savaitę po 

vieną valandą 

Tikslinė 

literatūra, 

vaizdinė 

medžiaga, 

pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

Individualių 

užsiėmimų 

skaičius 

322 

individualūs 

užsiėmimai 

4.3.Organizuoti 

užsiėmimai 

grupėse, 

padedantys 

ugdyti 

motinystės 

įgūdžius, 

socialinius 

įgūdžius, 

keliančius 

savivertę Kauno 

kartų namuose 

gyvenančioms 

šeimoms 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos, 

Dainavos 

jaunimo centro 

darbuotojai 

4 kartus per 

savaitę 

Tikslinė 

literatūra, 

vaizdinė 

medžiaga, 

susirinkimų 

kambarys, 

pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos,  

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos, 

kanceliarinės 

priemonės, 

kava, arbata 

Užsiėmimų 

grupėse 

skaičius 

173  

užsiėmimai 

grupėse 

4.4. Ugdyti 

namuose 

gyvenančių 

šeimų motinų  

motinystės, 

biudžeto 

planavimo, 

sveikatos 

priežiūros bei 

higienos 

įgūdžiai, 

formuoti  maisto 

ruošimo įgūdžiai 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos, 

budinčios 

socialinės 

darbuotojos, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos, 

VDU studentai, 

savanoriai 

Kiekvieną 

dieną 

Socialiniai 

darbuotojai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos, 

buitinė 

technika, 

švaros ir 

higienos 

priemonės, 

tikslinė 

literatūra 

Šeimų 

skaičius 

18 šeimų 

4.5. 

Informuotos, 

konsultuotos 

šeimos, padėta 

tvarkyti įvairius 

dokumentus 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

Pagal poreikį Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

Šeimų 

skaičius 

18 šeimų 

4.6. 

Organizuotos 

Kauno kartų 

namuose 

gyvenančių 

šeimų šventės, 

gimtadieniai  

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė, 

direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos, 

budinčios 

socialinės 

darbuotojos 

Motinų ir 

vaikų gimimo 

dienos, 

atsisveikinimo 

šventės, 

šeimoms 

išvykstant iš 

Kauno kartų 

namų 

Prekės iš 

labdaros 

sandėlio, kava 

arbata, 

socialiniai 

darbuotojai 

Gimtadienių, 

švenčių 

skaičius 

16 

gimtadienių,11 

atsisveikinimo 

švenčių 

5. Tikslas: Organizuota išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centro veikla. 

teikti socialinės 

priežiūros 

paslaugas 

Savarankiško 

gyvenimo 

namuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

Kiekvieną 

darbo dieną 

Savarankiško 

gyvenimo 

namai, 

pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja, 

darbo 

kabinetas 

Šeimų 

skaičius 

3 šeimos 
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5.1. Vesti 

individualūs 

užsiėmimai 

išėjusioms iš 

Kauno kartų 

namų šeimoms 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

Kiekvieną 

darbo dieną 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

patalpos 

1 individualus 

užsiėmimas 

per dieną 

173 

užsiėmimai 

5.2. Organizuoti 

užsiėmimai 

grupėje su 

išėjusiomis iš 

Kauno kartų 

namų šeimų 

palaikymo 

centro 

lankytojomis 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

1 kartą per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

patalpos 

Užsiėmimų 

skaičius 

(pagal 

poreikį) 

7 užsiėmiai 

5.3. Lankytos 

išėjusių iš 

Kauno kartų 

namų šeimos jų 

namuose 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja 

2 kartus per 

mėnesį 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinė 

darbuotoja, 

transporto 

išlaidos 

2 kartus per 

mėnesį 

aplankoma 

kiekviena 

šeima 

50 

apsilankymų 

5.4. 

Organizuotas 

Maisto banko 

paramos 

paskirstymas 

gyvenančioms ir 

išėjusioms iš 

Kauno kartų 

namų šeimoms 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

Pagalbos šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos 

1 kartą per 

savaitę 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

socialinės 

darbuotojos, 

transportas, 

patalpos 

Paramos 

paskirstymų 

skaičius 

51 paramos 

paskirstymas 

5.5. Dalyvauta 

pavasario ir 

rudens Maisto 

banko akcijose 

Pagalbos 

šeimai 

padalinio 

vadovė 

 Savanoriai 

- darbuotojai, 

Milikonių 

vidurinės 

mokyklos 

moksleiviai, 

studentai 

2 kartus 

metuose 

Savanoriai, 

darbuotojai, 

moksleiviai, 

studentai, 

transporto 

priemonės 

Akcijų 

skaičius 

2 akcijos 

 

2.2.Veiklos plano strateginio tikslo rezultatų įgyvendinimo kriterijų pasiekimas. 

Kauno kartų namuose Senelių globos tarnyboje 2017 metais buvo numatyta suteikti ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas 32 senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Šias paslaugas 

gavo 38 asmenys. Pagyvenusių žmonių dienos centre 2017 metais buvo numatyta suteikti paslaugas 25 

asmenims, o suteikta – 28 asmenims. Pagalbos socialinės rizikos šeimoms padalinyje numatyta suteikti 

paslaugas 8 šeimoms per 2017 metus, suteikta – 18-ai šeimų Laikino gyvenimo namuose. Savarankiško 

gyvenimo namuose buvo numatyta teikti socialinės priežiūros pasaugas 4 šeimoms, suteikta - 4.   

 

2.3. Specifinės veiklos rūšys (komentarai). 

Kauno kartų namų pagyvenusių žmonių dienos centre buvo eksponuotos šios parodos: 

Jubiliejinė Dionizo Dudzinsko darbų (vasario mėn.), Liubos Bogušauskienės floristinių paveikslų, 

meno terapijos užsiėmimų ciklas ir darbų parodos,  fotoparoda „Šokis“ ir kt.  

Žymiausi renginiai: A. Žarskaus paskaitų ciklas, gydytojo L.Šalčiaus sveikatingumo paskaitos, 

aktorės K. Kazakevičiūtės popietės,  Teresės Varnagirienės knygų pristatymas, susitikimas su gydytoja 

ir rašytoja B.Žemaityte, Joninės, Mildos dienos, Žemės dienos, Derliaus šventės. Aktyviai dalyvauta 
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visuose spalio mėnesio renginiuose, skirtuose pagyvenusių žmonių mėnesiui. Vyko garso terapijos 

užsiėmimai, šiaurietiško vaikščiojimo pamokos. 

Įdomiausios išvykos: į  Merkinę, Panarą, išvyka į T.Ivanausko sodybą - muziejų. Taip pat 

keliavome po Trakų, Anykščių, Kauno marių regioninius parkus, Gelgaudiškio ir Zyplių dvarus, Kauno 

botanikos sodą, Prienų rajoną. Ekskursijos „ Susipažinkime su Kauno miesto istorija“.  

Rugsėjo – gruodžio mėnesiais Pagalbos socialinės rizikos šeimoms padalinyje Kauno kartų 

namuose gyvenančioms motinoms antradieniais ir trečiadieniais vyko užsiėmimai, kuriuos vedė  

Europos savanorių tarnybos savanorės iš Ispanijos ir Vokietijos. 

Vasaros atostogų metu Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivė - savanorė Pagalbos socialinės 

rizikos šeimoms padalinyje  Kauno kartų namuose gyvenančioms motinoms ir jų vaikams organizavo 

vaikų užimtumą, higienos įgūdžių stiprinimą ir kt.. 

Namuose vyko metinių švenčių minėjimas, įvairūs joms skirti renginiai: užgavėnės, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo minėjimas, Žemės diena, Velykų šventė ir velykinė mugė, Motinos diena 

Kiekvieną mėnesį organizuojama sporto ir žaidimų diena. 

Kauno kartų namai kiekvienais metais dalyvauja  „Maisto banko“ akcijoje, t.y. prieš Šv. 

Velykas ir prieš Šv. Kalėdas, priima paramą iš įvairių rėmėjų (apranga, buitine technika, baldais ir kt.) 

socialinės rizikos šeimoms, gyvenančioms Kauno kartų namuose, arba išėjusioms, bet nuolat 

palaikančioms ryšį su Kartų namų socialinėmis darbuotojomis.  

Keletą kartų lankėsi „Rimi“ parduotuvės darbuotojai gyventojus pradžiugindami atsineštomis 

vaišėmis ir bendru arbatos gėrimu. Kauno kelių policijos atstovai vedė paskaitą apie saugų elgesį 

gatvėje.  

Į Namų veiklą nuolat įsilieja jauni savanoriai, kurie padeda pagyvenusiems žmonėms pažinti 

sveiką gyvenseną, daugiau sužinoti apie judėjimo naudą gyvenimo kokybei, bendrauja individualiai. 

2015 metais įstaiga buvo akredituota priimti du tarptautinius savanorius. Viena savanorė atvyko iš 

Vokietijos 2016 m. lapkričio mėnesį ir išvyko 2017 m. liepos mėn.. Kita – iš Austrijos 2017 m. 

lapkričio mėnesį.   

Nuolat bendradarbiaujama su kitomis institucijomis: Kauno tautinės kultūros centru, 

Lietuvos jogos asociacija, Jaunimo organizacija „A.C. Patria“, Vilijampolės seniūnija, labdaros 

iniciatyva „Laimės buveinė“, Motinos ir vaiko paramos -  labdaros fondu „Aušta“,  Kauno Kolpingo 

kolegija, I. Lojolos kolegija, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos Sporto universitetu, Kauno 

Jėzuitų gimnazija, Maironio gimnazija, Milikonių pagrindinė mokykla, kitomis mokyklomis, Šilainių 

poliklinika, Darbo birža, vaikų darželiu „Kūlverstukas“. Nuo rudens vykdomas bendradarbiavimo 

projektas su Kauno apskrities viešaja biblioteka „Ateinanti biblioteka“. Bibliotekos atstovai atvyksta į 

Kartų namus su knygomis, video filmais, kuriuos žiūri kartu su  gyventojais. Kalėdiniu laikotarpiu 

bibliotekos savanoriai buvo atvykę pas nevaikštančius gyventojus ir skaitė jiems pasakėčias. 

 

2.4. Strateginio plano stipriosios ir silpnosios veiklos pusės (motyvacija). 
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Eilę metų Kauno kartų namų stiprioji pusė yra žmogiškieji ištekliai. Namuose dirba 

kvalifikuoti ir motyvuoti specialistai, atlieka praktiką universitetų bei kolegijų studentai. Dirbant 

socialinį darbą taikomas komandinio darbo principas, aktyviai bendradarbiaujama su kitomis 

institucijomis, dalyvaujama projektinėje veikloje. Visos paslaugos yra orientuotos  į žmogų, t.y. kliento 

poreikių tenkinimą. Nuo 2013 m. Kauno kartų namams suteikta licencija teikti institucinę socialinę 

globą (ilgalaikę/trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims.   

Silpnoji pusė – Kauno kartų namai įsikūrę buvusio darželio patalpose, plečiantis paslaugoms 

susiduriama su atskirų patalpų trūkumu. Patalpos tik dalinai pritaikytos gyventi žmonėms su negalia. 

Nėra lifto, todėl II-o aukšto gyventojų su negalia judėjimo galimybės ribotos. Taip pat būtina atlikti 

vėdinimo sistemos ir skalbyklos remontą, pakeisti vartus, atnaujinti tvorą. Tam trūksta lėšų. 

 

2.5.Pagrindinių rodiklių grafinis palyginimas su praėjusiais metais ir planuojama ateinančių 

metų veikla. 

Gyventojų skaičius 2015 2016 2017 

Senelių skaičius per metus 50 38 38 

Šeimų skaičius per metus 19 18 18 

 

 

 

Senelių globos tarnyboje buvo numatytos 32 vietos senyvo ir pagyvenusio amžiaus asmenims, 

bei suaugusiems asmenims su negalia. Planuojant ateinančių metų veiklą numatytas tas pats vietų 

skaičius seno amžiaus asmenims.  

 

Lankytojų skaičius 2015 2016 2017 

Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojai 35 30 28 
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Pagyvenusių žmonių dienos centrą lankė 28 asmenys, t.y. trimis asmenimis daugiau nei buvo 

numatyta. Kitiems metams (2018 m.) numatomas vietų skaičius taip pat yra 25.   

 

4. Siūlomi problemų sprendimo būdai. 

Aktualiausia problema – materialinės bazės gerinimas. Gavus lėšų iš ES struktūrinių fondų 

projekto „Kauno kartų namų infrastruktūro modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“  

finansavimui Kauno kartų namuose numatyta įkurti Slaugos ir demencijų skyrių (600 kv. m.), pastačius 

dviejų aukštų priestatą, jame įrengiant 15 vietų I-ame ir 12 vietų II-ame aukšte, bei 3 vietų patalpas 

trumpalaikio atokvėpio paslaugoms teikti. Taip pat būtų įrengtos poilsio – laisvalaikio zonos su 

virtuvėlėmis, atliktas dalies esamo pastato kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 

įgyvendinant projektą būtų įrengtas liftas. Šiuo metu yra pateikti dokumentai gauti statybos leidimui.  

 

 

 

 

Direktorė      Ilona Veronika Klimantavičienė 
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