
Mažeikių rajono nakvynės namų 

2017 metų veiklos ataskaita 

 
 Mažeikių rajono nakvynės namų nuoseklios ir kompleksiškos pagalbos 
teikimas socialinės rizikos ir kitiems asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje ir 
jų integracijos į visuomenę skatinimas. 
  
 I. Įstaigos funkcijos: 
 1. Nakvynės namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, 
atlieka šias funkcijas: 
 1.1. teikia bendrąsias socialines paslaugas: 
 1.1.1. informavimo; 
 1.1.2. konsultavimo; 
 1.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo ( tvarkant asmens tapatybės dokumentus, 
įsidarbinant ir kt. ); 
 1.1.4. organizuoja maitinimą; 
 1.1.5. organizuoja aprūpinimą būtiniausias drabužiais ir avalyne; 
 1.2. teikia specialiąsias socialinės priežiūros: laikino apnakvindinimo ir 
apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugas asmenims, išėjusiems iš laisvės 
atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos 
įstaigos, praradusiems būstą, asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl 
patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis; 
 1.3. teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą; 
 1.4. teikia „saugią nakvynę“; 
 1.5. teikia laikina nakvynę; 
 1.6. organizuoja apgyvendinimą; 
 1.7. organizuoja minimalų buitinių ir asmens higienos paslaugų teikimą; 
 1.8. organizuoja psichologinę pagalbą; 
 1.9.esant poreikiui organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas; 
 1.10. esant poreikiui organizuoja apsaugą; 
 1.11. ugdo ir palaiko Nakvynės namų gyventojų kasdieninio gyvenimo 
įgūdžius ( tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos 
darbus ir kt. ); 
 1.13. ugdo Nakvynės namų gyventojų darbinius įgūdžius; 
 1.14. nustato asmenų socialinių paslaugų poreikį; 
 1.15. tarpininkauja, nukreipiant asmenį į kitą socialinį paslaugų ar sveikatos 
priežiūros įstaigą, kai Nakvynės namai neturi galimybės teikti reikiamų paslaugų; 
 1.16. atstovauja Nakvynės namų gyventojų interesus įvairiuose institucijose; 
 1.17. bendradarbiauja su policijos komisariatais ir nuovadomis, probacijos 
tarnyba prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią nusižengimams ( nusikaltimams ); 
 1.18. šviečia visuomenę apie socialinės rizikos asmenų socialinę integraciją; 
 1.19. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, 
taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis; 



 1.20. rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų plėtros programas; 
 1.21. dalyvauja labdaros ir paramos akcijose, gauna paramą ( labdarą), ją 
dalina, tvarko gautos paramos ( labdaros ) apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka.  
 
            2.Suteiktų paslaugų rodikliai:  
            2.1.paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo suteiktos apnakvindinimo paslaugos  
 
Eil. 
Nr. 

Metai Viso paslaugų 
gavėjų 

Pristatė 
policija 

Atvyko 
patys 

Atvežė 
greitoji 
med. 
pagalba 

Vyrai Moterys Neturintis 
gyvena-  
mosios 
vietos 

1. 2015 136 3 98 35 121 15 80 

2. 2016 102 6 59 37 95 7 85 

3. 2017 164 14 113 37 152 12 119 

 
 
 
2.2.paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos   
 
Eil. 
Nr. 

Metai Suteikta 
apgyvendinimo 
paslaugų 

Darbingo 
amžiaus 
asmenys 

Asmenys su 
negalia 

Pensinio amžiaus 

1. 2015 115 76 25 14 

2. 2016 105 63 26 16 

3. 2017 104 64 23 17 

 
 
  
  
3.Įstaigos ir žmogiškųjų išteklių valdymas  

 
1.Ataskaitiniu metu Nakvynės namuose buvo 14 etatų. Nakvynės namų veiklai 
vadovavo direktorius. Socialinės paslaugas gyventojams teikė 10 socialinių 
darbuotojų:  socialiniai darbuotojai,  socialinių darbuotojų padėjėjai. 
Administruojantis bei ūkio personals ( vyr. buhalteris, raštvedė – ūkvedė, skalbėja- 
valytoja).  
Visi socialiniai darbuotojai įgiję aukštąjį universitetinį (magistro ar bakalauro) ar 
aukštąjį koleginį išsilavinimą. Socialinio darbuotojo padėjėjai turi specialųjį vidurinį 
išsilavinimą. 
 
2.Darbuotojų skatinimui ir motyvavimui buvo kuriama palanki darbo atmosfera, 
orientuojant darbuotojus į veiklos tikslą, kuriami pozityvus tarpusavio santykiai, 
operatyviai sprendžiant iškilusius konfliktus. Su darbuotojais buvo aptarti uždaviniai, 
strategijos, analizuojamos problemos tiek darbuotojo, tiek kliento, tiek tarp 



darbuotojo ir darbuotojo. Darbuotojai buvo sveikinami gimimo dienos proga, 
jubiliejais. Taip pat taikytos materialinio skatinimo priemonės.  
  
3.Sudarytos sąlygos darbuotojams tobulinti savo kvalifikacinę kompetenciją. 
Darbuotojams organizuotas dvejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymai tema 
 „ Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“ (2017-12-5-6).  
 
4.Investicijos gerinančios įstaigos materialinę bazę:  
- įrengta vaizdo patalpų stebėjimo saugos sistema; 
- suremontuotas socialinių darbuotojų ir dalinis raštvedės-ūkvedės kabinetai bei    
laisvalaikio salė;  
- suremontuotas 1 moterų gyvenamasis kambarys ir nupirkti nauji baldai (3 lovos, 2 
spintos); 
- įsigyta kompiuterinės įrangos (kopijavimo aparatas, kompiuteris); 
- darbuotojai instruktuoti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos klausimais; 
- atlikta metinė inventorizacija.  
 
5.Projektinė veikla   
2008 m. pradėtas vykdyti projektas „ Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos 
mažinimo programa“. Šio projekto tikslas – sumažinti narkotikų vartojimu ir 
rizikinga elgsena susijusias neigiamas medicinines, socialines, ekonomines, teisines 
pasekmes visuomenei ir asmeniui. Pagrindinis uždavinys – mažinti narkotikų 
vartojimą susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims bei jų šeimos, bendruomenės 
nariams. 
 
5.1.Žemos slenksčio suteiktos paslaugos  
 
Eil. 
Nr. 

Metai  Apsilanky
mai per 
metus 

Naujai 
pradėję 
lankytis 
klientai 

Išdalinta 
švirkštų 

Surinkta 
švirkštų 

Išdalinta 
adatų 

Surinkta 
adatų 

1. 2015 297 17 6811 7832 2226 2324 

2. 2016 262 11 6882 7843 2285 2352 

3. 2017 274 15 6915 7896 2298 2366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finansavimo ištekliai 

 
Finansavimo šaltinis 2015 m.  2016 m. 2017 m. 

 gauta panaudota gauta panaudota gauta panaudota 
Savivaldybės biudžeto 

lėšos 
(iš Finansų skyriaus 
gautas finansavimas) 

110189 11089 121765 121765 129205 129205 

Spec. programos lėšos  
(iš Sveikatos fondo 

gautas finansavimas-
žemas slenkstis) 

16703 16703 14290 14290 14290 14290 

Spec. programos lėšos 5213 5213 15200 1520 11500 11500 

Paramos lėšos 0 0 227 227 276 0 

 
Kita informacija  

 
Nakvynės namuose vyko šie renginiai: 
1.2017-04-21 pravesta Atvelykio popietė kartu su dainuojamosios-šnekamosios 
poezijos atlikėju Renatu. 
2.2017-05-22 pravestas darbo patirties respublikinis seminaras sėkmingo ŽSK 
organizavimo principai: Mažeikių patirtis.  
3.2017-05-08 Mažeikių rajono Sveikatos biuras pravedė paskaitas – „Alkoholizmas 
žala“, „Higienos reikalavimai“.  
4.2017-10-03 Mažeikių rajono Sveikatos biuras pravedė paskaitas – „ Imutetas “, 
„Užkrečiamos ligos“.  
5.2017-12-04 Klubas „Mano namai“ mokino pasigaminti kalėdinius žaislus.  
6.2017-12-19 Nakvynės namuose svečiavosi „Bočių“ kolektyvas. 
7.2017-12-22 Organizuota kartu su Marijos legionu Advento – Kalėdų popietė.  
8.2017 metais dalyvauta pavasarinėje (surinkta produktų už 795 eur.) ir rudeninėje 
(surinkta produktų už 911 eur.) Maisto banko akcijose.  
9. Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį aukojamos šventos Mišios. 
 


