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1.Vadovo žodis

2019 m. nestovėjome vietoje, plėtra ir
kasdienis tobulėjimas buvo nuolatinė būsena.
Nepriekaištingos
socialinių paslaugų
kokybės siekėme kvalifikacijos bei žinių
tobulinimu, naujų bendruomeninių paslaugų
teikimu.

Direktorius Sigitas Jankauskas

Aktyviai prisidėjome įgyvendinant Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“, suteikdami laikino atokvėpio paslaugą
Marijampolės regiono gyventojams.
Esame pasiryžę panaudoti savo profesinę patirtį ir teikiant bendruomeninę apsaugoto būsto paslaugą,
todėl parengėme paraišką dalyvauti projekte „ Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“,
pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, tapdami Neįgaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos partneriu.
Toks rezultatas pasiekiamas dirbant sistemingai ir atsakingai, todėl tikiuosi, kad mūsų kolektyvo
dėmesingumas, operatyvumas ir profesionalumas pelnė ne tik Globos namų gyventojų, bet ir jų artimųjų pagarbą
ir pasitikėjimą.
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2. INFORMACIJA APIE ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
2.1.IŠSIKELTI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, SVARBIAUSI SU
JO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMU SUSIJĘ ATLIKTI DARBAI
•

2019 m. Globos namai išsikėlė veiklos tikslą-teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius
atitinkančias paslaugas.

•

Nusimatyti uždaviniai:

1. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias paslaugas:
1.1. teikti asmenims ilgalaikę socialinę globą;
1.2. atlikti išsamų ir visapusišką asmens poreikių vertinimą, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualų
socialinės globos planą;
1.3. užtikrinti įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą, sudaryti sąlygas įgalinti asmenį;
1.4. palaikyti, ugdyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;
1.5. įgyvendinti programas/priemones( ligų, žalingų įpročių, neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai)
2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams;
3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą:
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją;
3.2. įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias darbo sąlygas.
2019 m. įgyvendintos 4 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti: Globos namų teritorijoje
įrengta lauko treniruoklių aikštelė, lauko stalo teniso aikštelė, atnaujinti įstaigos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai,
atliktas 3 gyvenamųjų kambarių remontas, įgyvendinta laikino atokvėpio paslaugų plėtra Marijampolės regione,
paslauga suteikta 8 asmenims, parengta ir pateikta paraiška Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų
plėtra“ įgyvendinimui, pasirašyta partnerystės sutartis dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo 4 asmenims
Marijampolės regione. Taip pat įgyvendintos 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas: atliktas
socialinių darbuotojų darbo kabineto remontas, sudarytas darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
apdrausti 49 darbuotojai, tobulintos (1401 val.) trūkstamos 47 darbuotojų profesinės kompetencijos šiomis
temomis: asmens duomenų apsauga socialiniame darbe, bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems
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asmenims turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimoms, mediacijos metodo taikymas konfliktų
valdyme, profesinio perdegimo išvengimo, dokumentų valdymo pertvarkos, rengimo ir archyvavimo, globos
įstaigų mokesčių ir apskaitos, saugaus pacientų kėlimo, viešųjų pirkimų, privalomų higienos, pirmosios pagalbos
teikimo. 30 (100 proc.) socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino kvalifikaciją ne mažiau nei 16 val. per
metus, iš jų 30 (100 proc.) kvalifikaciją tobulino daugiau nei 16 val. per metus. Kvalifikaciją kėlė 8 (100 proc.)
asmens sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai, 9 kiti darbuotojai.
2.2. NUSISTATYTI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI
2.2.1. KIEKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI, KURIE PARODO SUBJEKTO VEIKLOS MASTĄ
1. lentelė. Nusistatyti 2019 m. veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Nusistatyti 2019 metų veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Reikšmė

Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos padalinyje, skaičius laikotarpio
pabaigoje, iš jų suaugusių asmenų skaičius

75

Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame globos padalinyje, skaičius per
laikotarpį, iš jų suaugusių asmenų skaičius

79

Asmenų, gavusių trumpalaikę socialinę globą įstaigoje, skaičius per laikotarpį, iš jų suaugusių
asmenų skaičius

8

Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų
ilgalaikei(trumpalaikei) socialinei globai, laikino atokvėpio paslaugoms stacionariame globos
padalinyje

37

Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų stacionariame globos padalinyje

29

Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus globos padalinio gyvenamųjų kambarių
plotas, kv.m.

6,66

Vidutinės išlaidos vienam socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės, laikino atokvėpio)
lovadieniui stacionariame globos padalinyje, Eur

31,98

Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už socialinę globą dydis, Eur/mėn.

382,37
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2.2.2.KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI
Globos namai siekdami kokybiškai teikti paslaugas ir įsivertinti priemonių, skirtų įstaigos teikiamų paslaugų
kokybei gerinti, poveikį, atliko apklausą ir apklausė 40 respondentų (Globos namų gyventojų):
1. Ar sportuojate 2019 m. įrengtoje lauko treniruoklių aikštelėje?
2. Ar sportuojate 2019 m. įrengtoje lauko stalo teniso aikštelėje ?
3. Ar saugiau vaikščioti 2019 m. atnaujintu įstaigos teritorijoje esančiu pėsčiųjų taku?
2. lentelė. 2019 m. Globos namuose taikytų priemonių, teikiamų paslaugų kokybei gerinti, poveikis gyventojams
35

30
25
20
15

10
5
0

Ar sportuojate 2019 m. Ar sportuojate 2019 m.
įrengtoje lauko
įrengtoje lauko stalo
treniruoklių aikštelėje
teniso aikštelėje
Taip

Ne

Ar saugiau vaikščioti
2019 m. atnaujintu
įstaigos teritorijoje
esančiu pėsčiųjų taku

Neturiu nuomonės

Iš pateiktų atsakymų daroma išvada, kad 30 gyventojų padidėjo fizinis aktyvumas naudojantis 2019 m.
įrengta lauko treniruoklių aikštele, 10 gyventojų padidėjo fizinis aktyvumas naudojantis 2019 m. įrengta lauko
stalo teniso aikštele, 20 gyventojų pagerintos judėjimo sąlygos vaikščiojant 2019 m. atnaujintu
teritorijoje esančiu pėsčiųjų taku.
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2.3. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJŲ PLANUOTŲ REIKŠMIŲ IR ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO VERTINIMO KRITERIJŲ REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ, ĮTRAUKIANT IR
PRAĖJUSIŲ ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ REZULTATUS, SIEKIANT ATSKLEISTI SIEKIAMŲ
REZULTATŲ TENDENCIJAS
2. lentelė. 2018-2019 m. vertinimo kriterijų planuotų reikšmių ir ataskaitinio laikotarpio vertinimo kriterijų lyginamoji analizė

Miestas

Asmenų, gavusių ilgalaikę socialinę globą stacionariame
globos padalinyje, skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų
suaugusių asmenų skaičius
Socialinę globą teikiančių globos įstaigos užimtų
pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje, iš jų
ilgalaikei(trumpalaikei) socialinei globai, laikino
atokvėpio paslaugoms stacionariame globos padalinyje
Gyvenamųjų kambarių skaičius, iš jų stacionariame
globos padalinyje
Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis stacionaraus
globos padalinio gyvenamųjų kambarių plotas, kv.m.

2018 m.
planas

2018 m.
rezultatai

2019
m.
planas

2019 m.
rezultatai

75

75

75

74

36,25

35

35

37

28

28

29

29

6,47

6,46

6,67

6,66

2.4.VEIKLOS REZULTATAI, PASIEKTI VYKDANT ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO STRATEGINĮ VEIKLOS
PLANĄ IR KITA ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO PRAŠOMA SU VEIKLOS REZULTATAIS SUSIJUSI
INFORMACIJA
Ilguvos socialinės globos namuose 2019 m. pabaigoje gyveno 74 neįgalūs asmenys iš 23 saviavaldybių.
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3 lentelė. Duomenys apie Globos namų gyventojų skaičių pagal savivaldybes
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Akmenės r.sav.

Alytaus m. sav.

Alytaus r.sav.

Druskininkų sav.

Jonavos r.sav.

Jurbarko r.sav.

Kaišiadorių r.sav.

Kalvarijos sav.

Kauno m. sav.

Kauno r.sav.

Kazlų Rūdos sav.

Kretingos r.sav.

Marijampolės sav.

Pakruojo r.sav.

Radviliškio r.sav.

Raseinių r.sav.

Šakių r.sav.

Šiaulių m. sav.

Šiaulių r.sav.

Tauragės r.sav.

Telšių r.sav.

Vilkaviškio r.sav.

Vilniaus m. sav

4 lentelė.Duomenys apie Ilguvos socialinės globos namų gyventojų skaičių, kuriems teikiama ilgalaikė socialinė globa, neįgalumą
60
50
40
30
20
10
0
0-25 proc. darbingumolygis/dideliš spec.poreikių lygis/sunkus neįgalumo lygis
30-40 proc. darbingumo lygis/vidutinių spec.poreikių lygis/vidutinis neįgalumo lygis

Su nuolatiniu slaugos poreikiu
Su nuolatinės priežiūros poreikiu
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Ilguvos socialinės globos namų 2019 m. veiklos planas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo
22 d. įsakymu Nr.A1-163.
5 lentele. 2019 m. Ilguvos socialines globos namų veiklos rezultatai

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03.03
0300301010 Sudaryti
1
sąlygas
socialinės
globos ir kitų
įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas,
veiklai
Priemonei
įgyvendinti
skirtos:

valstybės
biudžeto
lėšos
pajamų
įmokos
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Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Per ataskaitinį
laikotarpį pasiekti
rezultatai

Planuotų rezultatų
neįgyvendinimo /
viršijimo priežastys

Asignavimai (tūkst.
eurų)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

845,5

795,0

354,0

354,0

339,3 Surinkta daugiau lėšų
dėl padidėjusių
globos namų

280,0
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kitos lėšos
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gyventojų pensijų,
pasikeitusių poreikių
(priežiūros, slaugos)
152 Surinkta mažiau lėšų
dėl laikinai buvusių
laisvų vietų, dėl
padidėjusių asmens
lėšų gyventojų įmokų
Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. Organizuoti tinkamą
asmenų apgyvendinimą ir
paskirti jų poreikius
atitinkančias paslaugas:
1.1. teikti asmenims ilgalaikę asmenų, per metus
asmenų, per metus
Įgyvendinta
socialinę globą
gavusių ilgalaikę
gavusių ilgalaikę
socialinę globą,
socialinę globą,
skaičius – 79
skaičius – 79
1.2. atlikti išsamų ir
1. atliktas 100 proc. 1. atliktas 100 proc.
1. Įgyvendinta
visapusišką asmens poreikių naujai apgyvendintų naujai apgyvendintų 2. Įgyvendinta
vertinimą, pagal įvertintus
asmenų poreikių
asmenų (4 asmenų)
poreikius sudaryti
vertinimas ir
poreikių vertinimas ir
individualų socialinės globos sudaryti individualūs sudaryti individualūs
planą
socialinės globos
socialinės globos
planai;
planai;
2. įstaigoje
2. įstaigoje
gyvenančių asmenų, gyvenančių asmenų,
kurių individualūs
kurių individualūs
socialinės globos
socialinės globos
planai peržiūrėti ir
planai peržiūrėti ir

161,0

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY ANTRAŠTĖ 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO
APPEAR HERE.
patikslinti, skaičius – patikslinti, skaičius –
75
75
1.3. užtikrinti įstaigoje
gyvenančių asmenų poreikių
tenkinimą, sudaryti sąlygas
įgalinti asmenis:
1.3.1. užtikrinti asmenims
galimybę greitai, neišeinant
iš gyvenamojo kambario,
išsikviesti personalą, jeigu to
reikia dėl jų sveikatos būklės

1.3.2. aprūpinti asmenis
reikiamais proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir
techninės pagalbos
priemonėmis

1.3.3. gerinti aktyvaus
gyventojų laisvalaikio
sąlygas
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asmenų, kuriems
užtikrinta galimybė
greitai, neišeinant iš
gyvenamojo
kambario, išsikviesti
personalą, skaičius –
75
asmenų, kurie
aprūpinti reikiamais
proteziniais,
ortopediniais
gaminiais ir
techninės pagalbos
priemonėmis,
skaičius – 7

asmenų, kuriems
Įgyvendinta
užtikrinta galimybė
greitai, neišeinant iš
gyvenamojo
kambario, išsikviesti
personalą, skaičius –
75
asmenų, kurie
Įgyvendinta
aprūpinti reikiamais
proteziniais,
ortopediniais
gaminiais ir techninės
pagalbos
priemonėmis, skaičius
–7

asmenų, kuriems,
įrengus lauko
treniruoklių, lauko
stalo teniso aikštelių
dangą, pagerintos
aktyvaus laisvalaikio

asmenų, kuriems,
Įgyvendinta
įrengus lauko
treniruoklių, lauko
stalo teniso aikštelių
dangą, pagerintos
aktyvaus laisvalaikio
sąlygos, skaičius – 50
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sąlygos, skaičius –
50
1.4. palaikyti, ugdyti asmenų
socialinius ir savarankiško
gyvenimo įgūdžius:
1.4.1. skatinti asmenis
asmenų, kurie
palaikyti ryšius su
palaikė ryšius su
artimaisiais
artimaisiais, skaičius
– 51 (metų pradžioje
jų buvo 50)
1.4.2. skatinti asmenis nuolat asmenų, kurie nuolat
dalyvauti savarankiškumo
dalyvavo
įgūdžių ugdymo, darbinės
savarankiškumo
veiklos ir (ar) užimtumo
įgūdžių ugdymo,
programose
darbinės veiklos ir
(ar) užimtumo
programose, skaičius
– 55 (iš 59 galinčių
dalyvauti)
1.4.3. ugdyti asmenų
asmenų, kurie
gebėjimus savarankiškai ar
savarankiškai ar
padedant darbuotojams
padedami darbuotojų
tvarkytis gyvenamąją aplinką tvarkėsi gyvenamąją
aplinką, skaičius –
36 (metų pradžioje
jų buvo 35)
1.4.4. ugdyti asmenų
asmenų, kurie
gebėjimus savarankiškai ar
savarankiškai ar
padedant darbuotojams
padedami darbuotojų
gamintis maistą
gaminosi maistą,
Puslapis 4

asmenų, kurie palaikė
ryšius su artimaisiais,
skaičius – 53 (metų
pradžioje jų buvo 50)

Įgyvendinta, viršyta
(padidėjo, nes 2
naujai atvykę
gyventojai palaiko
ryšius su artimaisiais)
Įgyvendinta, padidėjo
dėl socialinių
darbuotojų, jų
padėjėjų, užimtumo
specialisto vykdomų
veiklų

asmenų, kurie nuolat
dalyvavo
savarankiškumo
įgūdžių ugdymo,
darbinės veiklos ir
(ar) užimtumo
programose, skaičius
– 58 (iš 59 galinčių
dalyvauti)
asmenų, kurie
Įgyvendinta
savarankiškai ar
padedami darbuotojų
tvarkėsi gyvenamąją
aplinką, skaičius – 36
(metų pradžioje jų
buvo 35)
asmenų, kurie
Įgyvendinta
savarankiškai ar
padedami darbuotojų
gaminosi maistą,
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1.5. įgyvendinti programas /
priemones, skirtas:
1.5.1. susirgimų / ligų
prevencijai

1.5.2. žalingų įpročių
prevencijai
Puslapis 5

skaičius – 23 (metų
pradžioje jų buvo
22)

skaičius – 23 (metų
pradžioje jų buvo 22)

1. asmenų,
dalyvavusių širdies
ir kraujagyslių ligų
prevencijos
programoje, skaičius
– 1;
2. asmenų,
dalyvavusių krūties
vėžio prevencijos
programoje, skaičius
– 5;
3. asmenų,
dalyvavusių plaučių
ligų prevencijos
programoje, skaičius
– 71;
4. asmenų,
dalyvavusių
storosios žarnos
vėžio ankstyvosios
diagnostikos
programoje, skaičius
–5
asmenų, dalyvavusių
renginiuose,

1. asmenų,
dalyvavusių širdies ir
kraujagyslių ligų
prevencijos
programoje, skaičius
– 4;
2. asmenų,
dalyvavusių krūties
vėžio prevencijos
programoje, skaičius
– 5;
3. asmenų,
dalyvavusių plaučių
ligų prevencijos
programoje, skaičius
– 71;
4. asmenų,
dalyvavusių storosios
žarnos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos
programoje, skaičius
–5
asmenų, dalyvavusių
renginiuose,

1. Įgyvendinta,
padidėjo dėl šeimos
gydytojo
rekomendacijų
2. Įgyvendinta
3. Įgyvendinta
4. Įgyvendinta

Įgyvendinta
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1.5.3. neigiamo pobūdžio
įvykių prevencijai

2. Teikti paslaugas
bendruomenės gyventojams

paskaitose apie
tabako, alkoholio bei
kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo žalą
žmogaus
organizmui, skaičius
– 36
asmenų, dalyvavusių
Šakių rajono
policijos komisariato
bendruomenės
pareigūnų
prevencinėje
paskaitoje „Gyvenk
saugiai“, skaičius –
36
asmenų, kuriems per
metus suteikta
laikino atokvėpio
paslauga, skaičius –
8

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 1. 100 proc. įstaigos
darbuotojams tobulinti savo socialinių paslaugų
profesinę kompetenciją
srities darbuotojų
tobulino savo
profesinę
kompetenciją ne
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paskaitose apie
tabako, alkoholio bei
kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo žalą
žmogaus organizmui,
skaičius – 36
asmenų, dalyvavusių Įgyvendinta
Šakių rajono policijos
komisariato
bendruomenės
pareigūnų
prevencinėje
paskaitoje „Gyvenk
saugiai“, skaičius –
36
asmenų, kuriems per Įgyvendinta
metus suteikta laikino
atokvėpio paslauga,
skaičius – 8

1. 100 proc. įstaigos
socialinių paslaugų
srities darbuotojų (30
asmenų) tobulino
savo profesinę
kompetenciją ne

1.Įgyvendinta
2.Įgyvendinta
padidėjo, nes daugiau
socialinės srities
darbuotojų tobulino
savo profesinę
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mažiau kaip 16
akademinių valandų
per metus;
2. įstaigos socialinių
paslaugų srities
darbuotojų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją
daugiau nei 16
akademinių valandų
per metus, skaičius –
25;
3. sveikatos
priežiūros
specialistų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius – 7;
4. kitų (ne socialines
ar sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančių)
darbuotojų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius – 9;
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mažiau kaip 16
akademinių valandų
per metus;
2. įstaigos socialinių
paslaugų srities
darbuotojų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją daugiau
nei 16 akademinių
valandų per metus,
skaičius – 30;
3. sveikatos priežiūros
specialistų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius – 8;
4. kitų (ne socialines
ar sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančių)
darbuotojų,
tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius – 9;
5. darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose perėjimo

kompetenciją daugiau
nei 16 akademinių
valandų per metus
3. Įgyvendinta,
padidėjo, nes padidėjo
sveikatos priežiūros
specialistų skaičius
4.Įgyvendinta
5.Įgyvendinta
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3.2. įgyvendinti priemones,
užtikrinančias darbuotojų
saugumą ir gerinančias jų
darbo sąlygas
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5. darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose
perėjimo nuo
institucinės globos
prie bendruomenėje
teikiamų paslaugų,
bendruomeninių
paslaugų
organizavimo
temomis, skaičius –
32
1. darbuotojų,
kuriems,
suremontavus darbo
kabinetą, pagerintos
darbo sąlygos,
skaičius – 1;
2. dalykinių
socialinę globą
teikiančių
darbuotojų
susirinkimų,
kuriuose analizuota
įstaigos veikla,
nagrinėtos
problemos, ieškota
jų sprendimo būdų ir
pan., skaičius – 4;
3. darbuotojų, kurie
apdrausti nuo

nuo institucinės
globos prie
bendruomenėje
teikiamų paslaugų,
bendruomeninių
paslaugų
organizavimo
temomis, skaičius –
32

1. darbuotojų,
kuriems,
suremontavus darbo
kabinetą, pagerintos
darbo sąlygos,
skaičius – 2;
2. dalykinių socialinę
globą teikiančių
darbuotojų
susirinkimų, kuriuose
analizuota įstaigos
veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų
sprendimo būdų ir
pan., skaičius – 4;
3. darbuotojų, kurie
apdrausti nuo
nelaimingų

1. Įgyvendinta,
padidėjo, nes
suremontuotame
darbo kabinete dirba 2
darbuotojos
2.Įgyvendinta
3.Įgyvendinta
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nelaimingų
atsitikimų, skaičius –
atsitikimų, skaičius – 49
49
____________________________
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3. Kontaktinė informacija
Ilguvos socialinės globos namai
Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.
Tel.[8 345 68407]
Faks. [8 345 50412]
El. p.ilguva@isgn.lt
http://isgn.lrv.lt/
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