BOARD NEWS (Quarterly Update September 2019)
DIREKTORIŲ TARYBOS ŽINIOS (rugsėjo 2019)

Vasaros pradžioje, Birželio 18-tą dieną įvykęs "Labdaros" Direktorių tarybos susirinkimas aptarė
einamuosius reikalus, išklausė eilės ataskaitų ir pranešimų.
Susirinkime aptarti ligonių slaugos reikalai, santechnikos klausimai, patvirtintas keistinų virtuvės
įrengimų biudžetas.
Medicinos personalo iškvietimo sistemos ir trečiojo slaugos namų aukšto kilimų pakeitimo darbai
vyksta pagal užsibrėžtą planą. Sėkmingai įvertinus informacinių technologijų sistemą, ruošiamasi jos
atnaujinimui.
Pasidžiaugta besikeičiančia "Labdaros" aplinka, tvarkomais gėlynais ir neseniai įsigytais suoliukais bei
kėdėmis gyventojų poilsiui lauke.
Kaip ir visada, susirinkime buvo pateikta slaugos namų menedžerio Robert Berg ataskaita.
Pavasarį pristatytame biudžete Ontario provincijos vyriausybė paskelbė keletą pakeitimų, kurie įtakos
ilgalaikės slaugos namų paramą ir 2019 metų padidintą finansinę paramą.
Apmaudu, tačiau minėti pakeitimai ir padidinta finansinė parama padarė neigiamą finansinį poveikį ne
tik patiems slaugos namams, bet ir jų gebėjimui tiekti adekvačią tiesioginę slaugą bei paslaugas jų
gyventojams.
Nuo pat atidarymo laikų "Labdara" kiekvienais metais gaudavo $65,700 priemoką už struktūros
atitikmenį (structural compliance premium).
2019 metų Rugpjūčio 1-ą dieną šis mokestis buvo eliminuotas.
Šis mokestis buvo skiriamas kompensuoti slaugos namams, pastatytiems pagal naująjį A standartą.
Tai buvo paskolos (mortgage), paimtos pastatyti naujus namus dalis.
2018 m. Gruodžio 31-os dienos duomenimis likusi slaugos namų paskola yra $4,248,966. Metinis
paskolos mokestis - $658,748.
Šalia aukščiau išvardinto finansinio spaudimo, vyriausybė paskelbė kad finansinė parama 2019 metais
padidės 1%. Šis paramos padidėjimas nėra adekvatus padengti augančias slaugos namų išlaidas.
Personalo atlyginimas ir benefitai, kurie sudaro 76% visų einamųjų išlaidų, išaugo beveik iki 2%. Kitos
kasdieninės slaugos namų išlaidos (vanduo, elektra, maistas, įvairios priemonės) išaugo daugiau nei
2%.
Tam, kad užtikrintume finansinį slaugos namų gyvavimą, privalėsime imtis tam tikrų veiksmų.
Pirmiausia teks suderinti išlaidas su naujuoju finansavimu ir užtikrinti, kad slaugos namai
nefunkcionuos negatyvioje financinėje pozicijoje.
Nepaisant biudžeto pasikeitimo, žinome, kad atidžiai sekdami išlaidas ir slaugos namų financinę
padėtį, kaip ir iki šiol, sugebėsime išlaikyti nepriekaištingą ligonių slaugą.
Pakitusia slaugos namų financine situacija turėsime rūpintis pastoviai.
"Labdaros" administracija ir Direktorių taryba nuoširdžiai dėkoja bendruomenės organizacijoms,
pavieniams asmenims, visiems, dosniai aukojusiems praėjusiais ir ankstesniais metais.
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Kaip ir visada, bet ypač dabar, aukos yra nepaprastai reikalingos padėti namams išlaikyti aukštos
kokybės priežiūrą, užtikrinti, kad jų gyventojų slaugos kokybė nenukentėtų.
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