PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2019 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. A1- 163
STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03.03
03003010101 Sudaryti sąlygas
socialinės globos ir
kitų įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas, veiklai
Priemonei
įgyvendinti skirtos:
valstybės biudžeto
lėšos
pajamų įmokos

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai
ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

1382,0
652,0
540,0

kitos lėšos

190,0
Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. Organizuoti tinkamą asmenų
Direktorius,
direktoriaus
apgyvendinimą ir paskirti jų
pavaduotojas
poreikius
atitinkančias
paslaugas:
ūkio
1.1. teikti asmenims ilgalaikę asmenų, per metus gavusių ilgalaikę reikalams,
Socialinio
socialinę globą
socialinę globą, skaičius – 169
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1.2. atlikti išsamų ir visapusišką
asmens poreikių vertinimą,
pagal
įvertintus
poreikius
sudaryti individualų socialinės
globos planą;

1. 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų
atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti
individualūs socialinės globos planai;
2. įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių
individualūs socialinės globos planai
peržiūrėti ir patikslinti, skaičius – 160

1.3.
užtikrinti
įstaigoje
gyvenančių asmenų poreikių
tenkinimą, sudaryti sąlygas
įgalinti asmenis:
1.3.1.
užtikrinti
įstaigoje asmenų, kurie, įrengus virtuvėlę,
tinkamą asmenų fizinę aplinką užsiims maisto gaminimo veikla,
skaičius – 20
1.3.2.
užtikrinti
asmenims asmenų, kuriems užtikrinta galimybė
galimybę greitai, neišeinant iš greitai, neišeinant iš gyvenamojo
gyvenamojo
kambario, kambario, išsikviesti personalą,
išsikviesti personalą, jeigu to skaičius – 28
reikalauja jų sveikatos būklė
1.3.3.
aprūpinti
asmenis asmenų, kurie aprūpinti reikiamais
reikiamais
proteziniais, proteziniais, ortopediniais gaminiais ir
ortopediniais
gaminiais
ir techninės
pagalbos
priemonėmis,
techninės pagalbos priemonėmis skaičius – 65
1.4. palaikyti, ugdyti asmenų
socialinius bei savarankiško
gyvenimo įgūdžius:
1.4.1. skatinti asmenis palaikyti asmenų, kurie palaikė ryšius su
ryšius su artimaisiais
artimaisiais, skaičius – 100 (metų
pradžioje jų buvo 90)
1.4.2. skatinti asmenis nuolat asmenų,
kurie
nuolat
dalyvavo
dalyvauti
savarankiškumo savarankiškumo
įgūdžių
ugdymo,
įgūdžių
ugdymo,
darbinės darbinės veiklos ir (ar) užimtumo
veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius – 90 (iš 100
programose
galinčių dalyvauti)

darbo tarnyba,
Asmens
sveikatos
priežiūros
tarnyba
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1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus
savarankiškai
ar
padedant
darbuotojams
tvarkytis
gyvenamąją aplinką
1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus
savarankiškai
ar
padedant
darbuotojams gamintis maistą
1.5. įgyvendinti programas /
priemones, skirtas:
1.5.1.
susirgimų
/
ligų
prevencijai

1.5.2.
žalingų
prevencijai

įpročių

1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių
prevencijai

1.6. asmenis, turinčius negalią,
integruoti į bendruomenę
2.
Teikti
paslaugas
bendruomenės gyventojams

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos
darbuotojams tobulinti savo
profesinę kompetenciją

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant
darbuotojams
tvarkėsi
gyvenamąją
aplinką, skaičius – 88 (metų pradžioje jų
buvo 85)
asmenų, kurie savarankiškai ar padedant
darbuotojams gaminosi maistą,
skaičius – 49 (metų pradžioje jų buvo 40)

asmenų,
dalyvavusių
pokalbiuose
asmens higienos, sveikos gyvensenos ir
sportinio aktyvumo temomis, skaičius –
100
asmenų, dalyvavusių popietėse, kino
filmų peržiūrose, įvairiose diskusijose
apie tabako žalą žmogaus organizmui,
skaičius – 50
asmenų,
dalyvavusių
visuotiniuose
susirinkimuose, skaidrių apie patyčias,
kino
filmų
peržiūrose,
įvairiose
diskusijose šia tema, skaičius – 100
asmenų, išvykusių iš globos namų
gyventi bendruomenėje, skaičius – 1
asmenų, per metus gavusių dienos Direktorius,
socialinę globą, skaičius – 5
vyriausiasis
socialinis
darbuotojas
Direktorius,
direktoriaus
1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų pavaduotojas
srities darbuotojų tobulino profesinę ūkio
reikalams,
kompetenciją ne mažiau kaip
vyriausiasis
16 akademinių valandų per metus;

2019 m.

2019 m.

4

2. įstaigos socialinių paslaugų srities
darbuotojų,
tobulinusių
profesinę
kompetenciją daugiau nei 16 akademinių
valandų per metus, skaičius – 20;
3. sveikatos priežiūros specialistų,
tobulinusių profesinę kompetenciją,
skaičius – 6;
4. kitų (ne socialines ar sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių)
darbuotojų,
tobulinusių
profesinę
kompetenciją, skaičius – 6;
5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose
perėjimo nuo institucinės globos prie
bendruomenėje
teikiamų
paslaugų,
bendruomeninių paslaugų organizavimo
temomis, skaičius – 3
3.2. įgyvendinti priemones, 1. darbuotojų, kuriems, įsigijus 2
užtikrinančias
darbuotojų plaunamuosius dulkių siurblius ir 2
saugumą ir gerinančias jų darbo maisto pervežimo vežimėlius, pagerintos
sąlygas
darbo sąlygos, skaičius – 35;
2. dalykinių socialinę globą teikiančių
darbuotojų susirinkimų, kurių metu
analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir
pan., skaičius – 48
____________________________

socialinis
darbuotojas,
vyriausiasis
slaugytojas

