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Algimanta Pabedinskienė (trečia iš kairės) su Padvarių globos namų
darbuotojais ir globotiniais.
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Penktadienį pirmąkart Padvarių socialinės globos namuose
apsilankė  socialinės  apsaugos  ir  darbo  (SADM)  ministrė
Algimanta Pabedinskienė. „Tai viena geriausiai tvarkomų mano
matytų socialinių paslaugų įstaigų šalyje“, - sakė ji.

Pavyzdiniai globos namai
A.  Pabedinskienė  pažymėjo,  jog  yra  aplankiusi  daugumą

respublikos socialinių paslaugų įstaigų, kurios, kaip ir Padvarių
socialinės globos namai Kretingos rajone, yra pavaldžios SADM.
„Padvarių socialinės globos namai yra tokia, kokia ir turėtų būti
šiuolaikinė socialines paslaugas teikianti įstaiga: čia atliepiamą į
kiekvieno  individualius  poreikius,  kaip  antai,  iš  230  šių  namų
gyventojų penki nori savo įprasto maisto ir jį gauna pagal atskirą
valgiaraštį“, - įspūdžiais dalijosi ministrė. Ji gyrė matytą tvarką,
net  trumpam užsukus  juntamą  įstaigos  kolektyvo  ir  globotinių
susiklausymą. „Gyvena kaip viena šeima – tai ir didelis įstaigos
vadovės  Rimos  Narmontienės  nuopelnas“,  -  sakė  A.
Pabedinskienė.

SADM susirūpinimą kelia vėluojantis jai pavaldžių socialinių
paslaugų  įstaigų  veiklos  licencijavimas.  Šiam  procesui  skirtas
laikotarpis  artėja  į  pabaigą.  „Daug  panikuojančių,
priekaištaujančių,  kad  pasiruošti  licencijų  gavimui  per  mažai
buvo laiko, tačiau tam turėjo daugiau kaip 8 metus, buvo skirta ir
išleista  800  mln.  Lt,  iš  kurių  500  mln.  Lt  skyrė  Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija“, - aiškino ministrė ir pabrėžė, jog
Padvarių globos namams veiklos licencijai gauti užteko ir laiko, ir
pinigų.  „Čia viskas sutvarkyta: įrengtos oro vėdinimo sistemos,
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suremontuotos patalpos, neįgaliems žmonės pritaikyta aplinka,
pasirūpinta darbuotojų kvalifikacija“, - konstatavo ministrė. Kartu
su ja atvykęs Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie
SADM  direktorius  Aivydas  Keršulis  pažymėjo,  kad  Padvarių
socialinės  globos  namai  yra  vieni  iš  pirmųjų  globos  įstaigų
respublikoje  gavę  licenciją  ilgalaikei  socialinei  globai  senyvo
amžiaus ir neįgaliems žmonėms teikti. Įstaiga sėkmingai įvykdė
licencijavimui  keliamus  tiek  personalo,  tiek  aplinkos
reikalavimus.

A.  Pabedinskienė  ir  A.  Keršulis  kartu  su  globos  namų
gyventojais ir  darbuotojais dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo
kartu  atvykęs  Lietuvos  mažesniųjų  brolių  šv.  Kazimiero
provincijos provincijolas kunigas Astijus Kungys (brolis Astijus).
Svečiai iš sostinės aplankė ir globotinius, ligų prikaustytus prie
lovos.

Spiečiasi apie bažnyčią
Svečiai  iš  SADM taip pat  domėjosi,  kaip Kretingos rajone

plėtojamos  socialinės  bendruomeninės  paslaugos,  kurioms
ministerija pagal parengtą 3 metų programą kasmet skiria po 8
mln.  Lt.  Kretingoje šią  globą  teikia  su pranciškonų  vienuolynu
susijusios  organizacijos:  visuomeninės  labdaros  organizacija
„Rūpestėliai“,  turinti  valgyklą  vargšams pranciškonų  vienuolyno
patalpose, Šv. Antano dienos centras, Motinos Teresės seserų
vienuolynas.

Lydima brolio Astijaus ministrė A. Pabedinskienė apžiūrėjo
„Rūpestėlių“  valgyklą,  kur  išgirdo,  jog  yra  buvę  dienų,  kai  čia
karštos sriubos ir duonos ateidavo apie pusketvirto šimto bėdžių.
Su  ministre  susitikusi  Šv.  Antano  dienos  centro  direktorė
Margarita  Lizdenytė  skundėsi,  kad  stringa  jų  centrui  atiduoto
pastato  (J.  Pabrėžos  g.  raudonų  plytų,  buvusios  mokyklos
dirbtuvės) remontas ir kad nebespės panaudoti 200 tūkst. Lt ES
paramos, laimėtos pastato remontui. Ministrė patarė, kur ir kaip
kreiptis  ,  kad  pinigų  naudojimo  terminas  būtų  pratęstas.  M.
Lizdenytės  teigimu,  planuotą  remonto  darbų  eigą  sujaukė
architektūrinio  paveldo  specialistai,  pareikalavę  atlikti
nenumatytus,  bet  šiam  kultūros  paveldo  objektui  būtinus
renovacijos darbus. Už gautą 100 tūkst. Lt paramą Šv. Antano
centras  jau  yra  įsigijęs  baldų,  kito  inventoriaus,  skirto  kurtis
šiame pastate.

Ministrė trumpam buvo užsukusi į Motinos Teresės seserų
vienuolyną  Laisvės  gatvėje,  kur  domėjosi,  kaip  vienuolės
teresietės rūpinasi benamiais ir vargingųjų šeimų vaikais, kurių
per  vasaros  atostogas  pas  vienuoles  susirenka iki  pusšimčio.
Pakeliui  į  Vilnių  A.  Pabedinskienė  ir  A.  Keršulis  Klaipėdoje
apžiūrėjo  vienuolių  pranciškonų  įsteigtą  Šv.  Pranciškaus
onkologijos centrą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra
šitos  įstaigos  globėja,  jos  pagalba  centrui  yra  labai  svarbi“,  -
sakė brolis Astijus.

Pritarė privačių globos įstaigų steigimui

UAB Pajūrio naujienos http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=11268

2 iš 4 2014.06.18 12:27



Susitikimas vienuolyne (iš kairės): Aivydas Keršulis, Algimanta
Pabedinskienė, vicemeras Vytautas Ročys, brolis Astijus,
Margarita Lizdenytė.

Ministrė  A. Pabedinskienė  susitiko ir  su „Pajūrio naujienų“
žurnalistais. Paklausta, ką  ji  mano apie privačių  globos įstaigų
Lietuvoje steigimą ir veiklą, sakė: „Svarbiausia, kad paslauga ir
nauda eitų koja kojon, kad pelnas nebūtų svarbiau už paslaugų
kokybę“. Ministrė patikino, jog nėra nusiteikusi priešingai privačių
globos  įstaigų  steigimui.  Jai  patiko  privatūs  senelių  namai
Jurbarke, kur 24 senolius prižiūri viena šeima. Šio verslo patirties
vyras  su  žmona  sėmėsi  patys  dirbdami,  prižiūrėdami  globos
reikalingus  žmones  Vokietijoje.  Į  šį  šeimos  verslą  įsijungė  ir
socialinius  mokslus  baigę  jų  vaikai.  A.  Pabedinskienės
pastebėjimu,  privačios  globos  įstaigos  perima  valstybės
socialinių  paslaugų  naštos  dalį.  Steigiant  privačių  socialinių
paslaugų įstaigas iškyla paslaugų kainos pagrįstumo problema.
Dabar  tokios  paslaugos  kaina  vienam  asmeniui  mėnesiui
svyruoja nuo 1 600 iki 1900, 2400 Lt. Birštone įsteigtuose mūsų
šalyje prestižiniuose senelių namuose vienas mėnuo gyventojui
kainuoja 3500 Lt. Šie namai nėra užpildyti, o kitur ir eilėje tenka
laukti.

„Kai  valstybės  pensija,  kitos  išmokos  žmogui  pasieks  jo
išlaikymo  tokiose  įstaigose  kainą,  tuomet  valstybei  beliks  tik
prižiūrėti  tose  įstaigose  teikiamų  paslaugų  kokybę“,  -  sakė
ministrė,  pažymėdama,  jog  paslaugų  kokybės  reikalavimai
privačioms ir valstybės socialinių paslaugų teikimo įstaigoms yra
vienodi.

A.  Pabedinskienė  „Pajūrio  naujienoms“  kalbėjo  ir  apie
socialinių  darbuotojų  ligoninėse būtinumą.  „Jie  turi  būti  kitokių
negu globos namuose kompetencijų. Štai ligoninėje guli vaikas,
kuriam ventiliuojami plaučiai. Šeimai reikia kito, geresnio būsto,
kad  pasveikęs  vaikas  vėl  nesusirgtų,  ir  socialinis  darbuotojas
turėtų  padėti  šeimai  kreipiantis,  siekiant  būsto  pagerinimo“,  -
sakė ji. Kaip sektiną pavyzdį ministrė pateikė vaikų ligų klinikos
Kaune  vadovą  prof.  dr.  Rimantą  Kėvalą,  kuris  0,5  socialinio
darbuotojo  etato  savo  vadovaujamoje  įstaigoje  įsteigė
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pingvinas

neraginamas iš aukščiau. Kretingos ligoninė kol kas tokio etato
neturi.
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