
   Labdaros ir paramos fondas 

"Pagalbos namuose tarnyba" 
į/k 304111734 

Aukštaičių g. 6, LT-44147 Kaunas, Tel. 8-37-323548, 8-683-18181 

a/s LT05 5010 9000 1400 5841 

pagalbosnamuosetarnyba@gmail.com 

lc.slauga@gmail.com 

_______________________________________________________________________ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos namuose tarnybos 

2017m. veiklos ataskaita 
 

1. Informacija apie Įstaigos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus 

 

1.1. Bendroji informacija.  

Labdaros ir paramos fondo „Pagalbos namuose tarnyba“  (toliau – Fondas), įm.kodas 

304111734, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris veikia 

pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą bei kitus 

įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savo įstatus. Fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę 

veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.  

Fondo “Pagalbos namuose tarnyba” teisinė forma – labdaros ir paramos fondas. 

Įregistravimo data: 2015 m. spalio 19 d.  

Įmonės kodas: 304111734. 

Buveinės adresas: Aukštaičių g. 6, LT-44147 Kaunas. 

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. 

Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais. 

Labdaros ir paramos fondo „Pagalbos namuose tarnyba“ veiklos tikslas yra: labdaros arba 

(ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams 

asmenims švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkosaugos ir kitose 

visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. 

 

1.2. Bendrųjų paslaugų organizavimas ir teikimas.  

Pagalbos namuose tarnyba nuosekliai vykdo neįgaliųjų socialinės integracijos 

bendruomenėje veiklas, organizuoja mokymus, lanko sergančius, vienišus, neįgalius ir kitus pagalbos 

reikalingus žmones jų namuose, organizuoja ir teikia neįgaliųjų dienos užimtumo veiklas, vykdo socialinę 

reabilitaciją bei profesinės (formalios ir neformalios) kvalifikacijos mokymus. 

2017m. organizacijos veiklos buvo vykdomos sekančiai: 

Patvirtinta 

2017 m. balandžio mėn. 30 d. 

Visuotiniame dalininkų susirinkime 
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- Namuose lankomi ligoniai; 

- Organizuojamas ir vežamas karštas maistas į namus; 

- Mokomi  ir konsultuojami ligonius slaugantys artimieji; 

- Organizuojami ir vedami savanorių ir darbuotojų mokymai 

- Organizuojamos ir vykdomos socialinės integracijos ir reabilitacijos veiklos. 

 

1.3. Socialinių paslaugų (pagalbos namuose) teikimas bendruomenėje.  

Žmonės lankomi viso I-ojo Kauno dekanato teritorijoje. Lankomiems žmonėms padedama 

susitvarkyti buityje, gaminamas maistas, padedama apsirūpinti kasdienine švara ir higiena (prausimasis, 

sauskelnių keitimasis), padedama atliekant kitas socialines medicinines paslaugas, esant poreikiui- ligonio 

lankymui kviečiamas kunigas.  

Taip pat konsultuojami ir mokomi ligonius prižiūrintys artimieji ir bendruomenės nariai. 

Esant poreikiui, tarnybos darbuotojai lydi neįgaliuosius į poliklinikas, darbingumo nustatymo komisijas, 

kitas viešas erdves, organizuoja šventes ir išvykas (į Šiluvos šventovę ir pan.). 

Pagalba namuose sergantiems ir neįgaliems asmenims teikiama penkis kartus per savaitę 

darbo dienomis darbo metu nuo 9 iki 17 valandos.  

Dalis socialinės integracijos ir reabilitacijos veiklų vykdoma dienos centre, esančiame 

Aukštaičių g. 6, Kaunas. Jame paslaugos teikiamos 4 kartus per savaitę, nuo 9 iki 15 valandos. 

Per 2017m. pagalba ir konsultacijos telefonu suteikta 211 žmonių. 

Visos organizacijos teikiamos paslaugos yra nemokamos. 

 

1.4. Organizacijos darbuotojai ir savanoriai. 

Tarnybos veikloje dalyvauja socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, 

kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, kurie lanko gyventojus namuose ir teikia reikalingas 

paslaugas. 

2017m. organizacijoje dirbo 12 darbuotojų bei 15 pastovių savanorių. Atskirų akcijų 

(Gerumo dienos metu) į veiklas įsijungia virš 100 savanorių. 

 

1.5. Savanoriškos veiklos organizavimas.  

2017 m. kovo 16 d. ir gruodžio 13 d. vykdytos „Praktinio gerumo dienos“ kurių metu kartu 

su savanoriais ir darbuotojais buvo vykstama pas Kauno m. I dekanato teritorijoje gyvenančius vienišus/ 

sergančius/ neįgalius žmones padėti pasiruošti šventėms, susitvarkyti namus. Viso įtraukta virš 200 

savanorių, pagalba suteikta 60 asmenų Kauno m. 

 

1.6. Mokymai bendruomenės ir šeimų nariams.  

2017 spalio mėn. Pagalbos namuose tarnybos kolektyvas Kauno Kristaus Prisikėlimo 

parapijoje vykdė mokymų programą „Gailestingai veik“. Mokymų tikslas- suteikti bendruomenės ir 

šeimų, prižiūrinčių neįgalius ir sergančius asmenis nariams reikalingų žinių ir praktikos, kad galėtų 
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tikslingiau atliepti prižiūrimo neįgalaus asmens poreikius. Kartu siekta aktyvinti parapijos/ organizacijos 

bendruomenes, ir paruošti aktyvių, veikti pasirengusių parapijos savanorių, padedančių seniems ir 

sergantiems asmenims namuose, grupes Kauno I-ojo dekanato parapijose. Mokymų ciklas vyko 2017m. 

sausio- gegužės bei spalio- gruodžio mėnesiais. Mokymai vyko vakarais, siekiant sudaryti galimybę 

dirbantiems mokymų dalyviams dalyvauti paslautose, seminaruose ir užsiėmimuose. Viso 2017 m. vyko 

15 susitikimų, kuriuose dalyvaudavo nuo 20 iki 80 dalyvių (unikalus dalyvių skaičius- 120 asmenų).  

Be šio mokymo ciklo, kuris numatomas tęsti 2018 m. laikotarpiui, individualiai 

konsultuojami ir mokomi šeimų, slaugančių savo artimuosius namuose, nariai. 

2017 m. organizuoti 2 mokymų ciklai Anglininkų, Pasvalio bendruomenių nariams. 

 

1.7. NVO atstovavimo veikla 

Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai aktyviai dalyvauja kitų 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 3 organizacijos darbuotojai yra Paliatyvios medicinos draugijos 

nariai. 2017 m. Tarnyba tapo POLA (pagalbos onkologinėmis ligomis sergantiesiems asociacijos) ir 

Nacionalinio Skurdo mažinimo tinkle nariu. Vienas iš organizacijos atstovų (J.Matikovienė) 2017 m. 

paskirta į Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetą.  

 

2. Fondo dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Fondas „Pagalbos namuose tarnyba“ 2017 m. eigoje turėjo 4 dalininkus. 

 

3. Fondo gautos lėšos ir jų šaltiniai 

 

Pajamos  

Lietuvos valstybės finansuojami projektai                           20158 Eur. 

Gauta parama     100Eur. 

Kitos pajamos                                                                                   5400 Eur 

Iš viso:                                                                                         25658 Eur. 

 

4. Informacija apie Fondo įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą 

 

Fondas per 2017 finansinius metus neįsigijo ilgalaikio materialinio turto. 

   

5. Fondo išlaidos per 2017 finansinius metus 

 

Veiklos sąnaudos                                                                             20001 Eur; 

Iš jų išlaidos darbo užmokesčiui  -                                                   17748 Eur; 

Suteiktų paslaugų savikaina ir kitos sąnaudos                      9240 Eur; 

Iš viso                                                                                                 29241 Eur.     
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6. Fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Viso 2017 m. Fonde pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis dirbo 12 darbuotojų. 

 

7. Fondo sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Fondo valdymo sąnaudų ataskaitiniu periodu neturėjo. 

 

8. Duomenys apie Fondo vadovą 

 

Fondo direktorius ataskaitiniu periodu negavo darbo užmokesčio iš Fondo lėšų. 

 

9. Fondo išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

Fondas kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo. 

 

 

10. Fondo išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims 

 

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo. 

 

 

 

Fondo direktorius    Edvinas Povilaitis 
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