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MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMŲ
2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mažeikių rajono nakvynės namai savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymais ir kitais namų veiklą bei socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, kitų Lietuvos
Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d.
sprendimu Nr.T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 20142020 m. Taip pat vykdė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1355 Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo Mažeikių rajone 2016 -2019 metų
programą.
II.APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO

Mažeikių rajono nakvynės namai nuosekliai ir kompleksiškai dirba su rizikos asmenimis,
atsidūrusius socialinėje atskirtyje, socialinės adaptacijos, realibitacijos ir integracija į visuomenę.
2016 metais nakvynės namuose buvo suteikta: apnakvindinimo – 102 ir apgyvendinimo 105
paslaugų. Klientams buvo teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos, Mažeikių rajono
gyventojams, išėjusiems iš įkalinimo vietų, pataisos namų, kitiems, kurie prarado būstą arba dėl smurto ar
kitokios prievartos buvo priversti palikti gyvenamąsias vietas arba jų visai jų neturėjo. Socialinių
darbuotojų dėka 15 gyventojų susirado darbą, 27 gyventojams buvo padėta ugdyti ir tobulinti socialinius
įgūdžius pasirūpinti savimi.
Mažeikių nakvynės namai bendradarbiaudami su AA klubo nariais, Marijos legionu, „Mano
namai“ klubu padeda gyventojams surasti ir suprasti savo gyvenimo vietą.
Vykdant Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programą atliktas ne mažas
darbas:
Paslaugų pavadinimas
Apsilankymų kabinete
Surinkta švirkštų
Surinkta adatų
Išdalinta švirkštų
Išdalinta adatų
Pastovus lankytojai
Nauji klientai

Vienetų skaičius
1278
7843
2352
6882
2285
22
11
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

0602
0102

pavadinimas, mato
vnt.

Mažeikių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
atitinkamos programos kodas ir pavadinimas
Surinkta lėšų už
paslaugas

Laikino
apnakvindinimo
ir trumpalaikės
socialinės
globos paslaugų
teikimas
Nakvynės
namuose

Gyventojų ir
darbuotojų darbo
ir gyvenimo
sąlygų

Laikino
apnakvindinimo
ir trumpalaikės
socialinės
globos paslaugų
teikimas
Nakvynės
namuose

Minimalaus darbo
užmokesčio
padidinimas

Direktorius
Vyr. buhalterė
Raštvedėūkvedė

Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui
5 (SP)

7200

15200

100
Higienos ir kitų prekių
bei paslaugų įsigijimas
Einamajam patalpų
remontui

Direktorius
Vyr. buhalterė

4(MMA)

500

500

100

Minimalaus darbo
užmokesčio
padidinimas

faktinė reikšmė

Įgyvendinimas,
procentais

Panaudotos
lėšos
(kasinės)

Priemonės
atsakingi
vykdytojai

Patvirtintas
planas

Veiklos
pavadinimas

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai
planuota
reikšmė

0602
0102

Priemonės
pavadini-mas

Finansavimo
šaltinis

Priemonės
kodas

Asignavimai 2016-tiesiems metams,
Eur

15.2

15.2

0,4

0,4

7.1

7.1

7.7

7.7

0.5

0,5

Nukrypimų nuo plano
paaiškinimai, priežastys,
dėl kurių planuotos
reikšmės, nepasiektos

Pilnai įvykdyta

Pilnai įvykdyta
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0602
0102

Laikino
apnakvindinimo
ir trumpalaikės
socialinės
globos paslaugų
teikimas
Nakvynės
namuose
Narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų žalos
mažinimo
Mažeikių rajone
2016-2019 m

Nakvynės namų
veiklos vykdymo
užtikrinimui

Švirkštų rinkimas
ir dalinimas

Direktorius
Vyr. buhalterė

Direktorius
Vyr. buhalterė
Socialinė
darbuotoja

5 (SFA)

121000

121265

Viso:

128700

136965

5.SPAPL

14290

14290

Viso:

151290

151255

100

100

Direktorius
(Vadovo pareigų pavadinimas)

Nakvynės namų
veiklos vykdymo
užtikrinimui

Švirkštų keitimas ir
1dalinimas

121.2

121.2

136.9

136.9

14.3

14,3

151.2

151.2

Pilnai įvykdyta

Pilnai įvykdyta

Antanas Krivickas
(Parašas)

(jeigu reikia, suderinimas)
Parengė
Vyr. buhalterė
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(Vardas ir pavardė)

