PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2021 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. A1-197
GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ 2021 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
kitos lėšos

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

880,3
592
35
253,3
Teikti socialinės globos normas
atitinkančią socialinę globą
1. Organizuoti tinkamą asmenų
apgyvendinimą ir paskirti
kokybiškas jų poreikius atitinkančias
paslaugas:
1.1. atlikti išsamų visapusišką
1.1. atliktas išsamus
kiekvieno asmens poreikių
visapusiškas 100 proc. asmenų
vertinimą;
poreikių vertinimas;

Socialiniai
darbuotojai

2021 m.
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1.2. 100 proc. asmenų pagal
įvertintus poreikius sudaryti
individualūs socialinės globos
planai;
1.3. pateikti dokumentus, reikalingus 1.3. 100 proc. neveiksnių ar
sprendimams, kuriais asmenys buvo neveiksnių tam tikroje srityje
pripažinti neveiksniais ar
asmenų, kurių globėjo pareigas
neveiksniais tam tikroje srityje,
atlieka įstaiga, dokumentai,
peržiūrėti
reikalingi sprendimams, kuriais
jie buvo pripažinti neveiksniais
ar neveiksniais tam tikroje
srityje, peržiūrėti, pateikti
teismui;
1.4. gerinti teikiamų paslaugų
1.4. atliktas socialinės globos
kokybę
įstaigos teikiamų paslaugų
kokybės įvertinimas, pasitelkus
išorės ekspertus, ir parengtos
rekomendacijos
2. Teikti socialinę globą asmenims
aplinkoje, artimoje šeimos namų
aplinkai:
2.1. organizuoti ir teikti asmenims
2.1.1. 100 proc. asmenų bent
sveikatos priežiūros paslaugas,
kartą per metus konsultavo
aprūpinti globos namų gyventojus
šeimos gydytojas, prireikus
proteziniais, ortopediniais gaminiais suteikta reikalinga medicinos
ir techninės pagalbos priemonėmis; pagalba;
2.1.2. 100 proc. asmenų,
kuriems nustatytas poreikis,
aprūpinti reikiamais
proteziniais, ortopediniais
gaminiais ir techninės pagalbos
priemonėmis;
2.2. organizuoti globos namų
2.2. 80 proc. asmenų nuolat
gyventojų kasdienių gyvenimo
dalyvavo savarankiškumo
1.2. kiekvienam asmeniui pagal
įvertintus poreikius sudaryti
individualų socialinės globos planą;

Socialiniai
darbuotojai,
socialinių
darbuotojų
padėjėjai,
psichologas,
užimtumo
specialistai
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įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą,
laisvalaikį, užimtumą ir (ar)
specialųjį ugdymą (asmenų iki
18 m.);
2.3. užtikrinti galimybę asmenims
bendrauti su globėjais, rūpintojais,
šeimos nariais, artimaisiais
giminaičiais ar laikinai išvykti pas
juos

įgūdžių ugdymo, darbinės
veiklos ir (ar) užimtumo
programose;

3. Užtikrinti asmenims tinkamą
fizinę aplinką įstaigoje:
3.1. užtikrinti asmenims saugią,
artimą šeimos namams aplinką,
gyvenamąjį plotą, atitinkantį teisės
aktų reikalavimus;

Direktorius,
2021 m.
direktoriaus
3.1. 100 proc. asmenų užtikrinta pavaduotojas,
saugi, artima šeimos namams
Ūkio skyriaus
aplinka, gyvenamasis plotas,
vedėjas,
atitinkantis teisės aktų
vyriausiasis
reikalavimus;
buhalteris,
3.2. 100 proc. asmenų turi
viešųjų pirkimų
galimybę lengvai judėti
specialistas,
socialinės globos namų
administratorius
teritorijoje ar už jos ribų;
3.3. 100 proc. globojamų
asmenų turi pakankamai baldų
asmeniniams daiktams laikyti
4.1. 100 proc. įstaigos socialinių Direktorius,
2021 m.
paslaugų srities darbuotojų
direktoriaus
tobulino profesinę
pavaduotojas,
kompetenciją;
vyriausiasis
4.2. 100 proc. įstaigos
socialinis
darbuotojų tobulino
darbuotojas,
kompetenciją žmogaus teisių
vyriausiasis
srityje
buhalteris,
administratorius

3.2. sudaryti galimybę asmeniui
lengvai judėti socialinės globos
namų teritorijoje ar už jos ribų;
3.3. užtikrinti, kad globojami
asmenys turėtų pakankamai baldų
asmeniniams daiktams laikyti
4. Užtikrinti, kad paslaugas
asmenims teiktų kvalifikuotas
personalas

2.3. 30 proc. asmenų palaiko
ryšius su artimaisiais
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5. Užtikrinti tinkamą įstaigos
valdymą ir administravimą:
5.1. gerinti įstaigos veiklą

5.2. gerinti įstaigos įvaizdžio
formavimą bendruomenėje ir
visuomenėje
5.3. užtikrinti globos namų tarybos
veiklą;
5.4. užtikrinti komandinį darbą,
dalykinės informacijos analizę ir
sklaidą
6. Integruoti neįgalius asmenis į
bendruomenę

7. Užvesti kiekvienam asmeniui
reikalavimus atitinkančią bylą

Direktorius,
2021 m.
direktoriaus
5.1. parengtas įstaigos paslaugų pavaduotojas,
kokybės gerinimo planas,
vyriausiasis
užtikrintas jo įgyvendinimas ir socialinis
kontrolė įstaigoje;
darbuotojas,
5.2. ne rečiau kaip kartą per
vyriausiasis
mėnesį pasidalyta gerąja
buhalteris,
patirtimi viešojoje erdvėje
administratorius
(žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose ir kt.);
5.3. kartus per metus surengti
globos namų tarybos
susirinkimai;
5.4. kartus per metus surengti
socialinę globą teikiančių
darbuotojų dalykiniai
susirinkimai
6. 9 institucijoje gyvenę suaugę Socialiniai
2021 m.
asmenys, turintys
darbuotojai
proto ir / ar psichikos negalią,
apgyvendinti grupinio
gyvenimo namuose
7. 100 proc. asmenų užvestos
Direktorius,
2021 m.
reikalavimus atitinkančios bylos direktoriaus
pavaduotojas,
vyriausiasis
socialinis
darbuotojas,
vyriausiasis
buhalteris,
administratorius
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8. Teikti kompleksinę (psichologinę,
socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą
pagalbą vaikams, nukentėjusiems
nuo seksualinės prievartos ir
išnaudojimo
9. Plėtoti metodinę veiklą ir gerinti
jos prieinamumą:
9.1. organizuoti mokymus
darbuotojams, dirbantiems su
vaikais, galimai nukentėjusiais nuo
seksualinės prievartos;

9.2. organizuoti mokymus
darbuotojams, dirbantiems su proto
ir / ar psichikos negalią turinčiais
suaugusiais asmenimis

8. 100 proc. vaikų, nukentėjusių
nuo seksualinės prievartos ir
išnaudojimo, dėl kurių buvo
kreiptasi, suteikta kompleksinė
pagalba

9.1. suorganizuoti 8 mokymai
pagal socialinių darbuotojų
profesinės kompetencijos
tobulinimo programą
„Seksualinis smurtas prieš
vaikus: atpažinimas ir
reagavimas“ kitų įstaigų
darbuotojams, dirbantiems su
vaikais, galimai nukentėjusiais
nuo seksualinės prievartos;
9.2. suorganizuoti 4 mokymai
pagal socialinių darbuotojų
profesinės kompetencijos
tobulinimo programą
„Seksualinė prievarta prieš
proto ir / ar psichikos negalią
turinčius suaugusius asmenis:
prevencija ir pagalba“ kitų
įstaigų darbuotojams,
dirbantiems su proto ir / ar
psichikos negalią turinčiais
suaugusiais asmenimis

____________________________

Socialiniai
darbuotojai,
socialinių
darbuotojų
padėjėjai,
psichologas
Psichologas,
socialiniai
darbuotojai

2021 m.

2021 m.

