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DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS 2012
METAMS
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS PADALINYS
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikotarpis

1.

Kasos ir specialiųjų apskaitos blankų
inventorizacija

1 kartą
mėnesyje

2.

Žinių apie socialinės globos namų gyventojų
judėjimą perdavimas

1 kartą
mėnesyje

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Kiekvienam buhalterijos darbuotojui ne mažiau
kartą metuose dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
seminaruose
Organizuoti netinkamo, nereikalingo turto
nurašymo komisijų darbą
Mėnesinių, ketvirtinių ir metinės finansinės
atskaitomybės formų pateikimas LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
Ketvirtinių žinių perdavimas Valstybinei
mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui,
Valstybinei socialinio draudimo valdybai.
Dalyvavimas socialinės globos namuose
rengiamuose kultūriniuose renginiuose

Atsakingi asmenys
buhalterijos
darbuotoja Rufina
Botyrienė
buhalterijos
darbuotoja Rufina
Botyrienė

01-12
mėnesiais

vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė

01-12
mėnesiais
Pagal
nustatytą
grafiką

vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė

1 kartą
ketvirtyje
Nuolat

Dalyvavimas įvairių komisijų darbe

Pagal poreikį

9.

Dalyvavimas inventorizacijos atlikime

Pagal
patvirtintą
inventorizacij
os tvarką

10.

Rengti ir koreguoti buhalterinę apskaitą
reglamentuojančias tvarkas, taisykles ir normas

Keičiantis
teisės aktams

vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė
buhalterijos
darbuotoja Rufina
Botyrienė
byriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė
vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė ir
buhalterijos
darbuotojos Aldona
Čeplevičienė ir
Rufina Botyrienė
vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė ir
buhalterijos
darbuotojos Aldona
Čeplevičienė ir
Rufina Botyrienė
vyriausioji buhalterė
Daiva Jablonskienė

2. SOCIALINIO DARBO PADALINYS
Eil. Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.4.

2.3.5.

2.4.
2.5.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikotarpis

Atsakingi asmenys

TEIKTI APGYVENDINIMO PASLAUGAS
Supažindinti naujai atvykusius gyventojus su
globos namų gyventojų vidaus tvarkos
atvykus
socialinio darbo
taisyklėmis, su jų teisėmis, atsakomybe ir
gyventojui
padalinio vedėja,
pareigomis, teikiamomis paslaugomis ir veikla.
vyriausioji socialinė
Pasirašyti dvišalę sutartį tarp globos įstaigos ir
darbuotoja
naujai atvykusių veiksnių gyventojų ar teismo
atvykus
sprendimu pripažintų neveiksnių gyventojų
gyventojui
globėjų.
Trijų mėnesių laikotarpyje atlikti naujai
atvykusių gyventojų adaptacijos procesą.
atvykus
Sudaryti individualius socialinės globos planus,
socialiniai
gyventojui
įtraukti gyventojus į jų pomėgius atitinkančią
darbuotojai
užimtumo (būrelių) veiklą.
Atlikti gyventojų socialinės globos poreikio
kartą metuose
vertinimą.
TEIKTI INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO, TARPININKAVIMO IR
ATSTOVAVIMO PASLAUGAS
Informuoti gyventojus (ar jų globėjus) apie
socialiniai
galimybę gauti socialinę globą, atitinkančią
metų bėgy
darbuotojai
gyventojo poreikius ir savarankiškumo lygį.
Konsultuoti gyventojus turtiniais, finansiniais,
draudimo, testamento sudarymo ir kitais jiems
metų bėgy
rūpimais klausimais.
Tarpininkauti gyventojams palaikant ryšius su
metų bėgy
artimaisiais:
Užmegzti ir palaikyti ryšį su atvykusių į globos
metų bėgy
įstaigą gyventojų artimaisiais.
Ieškoti vienišų gyventojų artimųjų adresų ir
metų bėgy
užmegzti su jais ryšį.
Skatinti ir mokyti gyventojus bendrauti su
artimaisiais (rašyti laiškus, skambinti telefonu,
metų bėgy
pasveikinti įvairių švenčių proga, priimti
svečius).
Informuoti artimuosius apie gyventojų
išvykimą gydytis į stacionarias gydymo
metų bėgy
įstaigas ir mirties atveju.
Tarpininkauti gyventojams sprendžiant
konfliktus, stresinėse situacijose, siūlant
specialistų pagalbą, susitinkant su dvasininkais, metų bėgy
sprendžiant asmens kasdieninio gyvenimo
problemas ir kitais atvejais.
Palaikyti ryšius su teismo sprendimu pripažintų metų bėgy
neveiksniais/ribotai veiksniais gyventojų teismo
sprendimu paskirtais globėjais/rūpintojais,
stebėti, ar jų atliekamos globėjo funkcijos
atitinka globotinių interesus.

2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9
4.
4.1.
4.2.

4.3.

Atstovauti neveiksnius/ribotai veiksnius
gyventojus teisiniais ir turtiniais klausimais,
metų bėgy
siekiant užtikrinti jų geriausią interesą.
Pagal poreikį teikti teismui gyventojų
dokumentus dėl globos nustatymo ir globėjo
metų bėgy
paskyrimo, dėl neveiksnumo peržiūrėjimo.
VYKDYTI GYVENTOJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ
Tęsti bendradarbiavimą su Alytaus sutrikusio
vystimosi kūdikių namais, Vilkaviškio
metų bėgy
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetu.
Vykti į Vilkaviškio centrinėje bibliotekoje,
Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame ir
metų bėgy
Vilkaviškio kultūros centre vykstančius
renginius ir parodas.
Palaikyti ryšius su Klausučių seniūnija,
Sūduvos kaimo bendruomene, Vištyčio
regioninio parko darbuotojais, Didvyžių
metų bėgy
parapijos klebonu, kviesti juos į globos
namuose organizuojamus renginius.
Tęsti bendradarbiavimą su Sūdavos,
Keturvalakių, Daržininkų mokyklomis, vaikų
metų bėgy
lopšeliu-darželiu „Buratinas“.
Palaikyti ryšius su Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindine mokykla, „Aušros“
metų bėgy
gimnazija, Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo centru.
Bendrauti ir bendradarbiauti su Suvalkijos,
Kalvarijos, Ilguvos socialinės globos namais, jų
metų bėgy
gyventojus kviesti į rengiamas sportines
varžybas bei organizuojamas šventes.
Organizuoti gegužinę „Visi į Gegužinę“
gegužės mėn.
Organizuoti giminių šventę – susitikimą „Jau
spalio mėn.
seniai taip reikėjo“
Vykti į Lietuvos neįgaliųjų dienas Vilniuje,
Stasiuko mugę Gelgaudiškyje, Lietuvos
metų bėgy
specialiosios olimpiados komiteto
organizuojamas varžybas.
UGDYTI GYVENTOJŲ SAVARANKIŠKUMĄ
Sudaryti metinius individualios socialinės
globos, darbo grupėje savaitinės veiklos,
metų bėgy
metinius ir mėnesinius būrelių darbo planus.
Ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius,
buitinius ir darbinius įgūdžius, kad jie pagal
metų bėgy
savo galimybes taptų kuo savarankiškesni.
Sudaryti sąlygas esant stabilios sveikatos būklės
veiksniems gyventojams savarankiškai išvykti
metų bėgy
iš globos namų iki 3 dienų (apsipirkti, aplankyti
artimuosius).

direktorės
pavaduotoja
socialiniam darbui
socialinio darbo
padalinio vedėja,
vyriausioji socialinė
darbuotoja

socialiniai
darbuotojai

socialinio darbo
padalinio vedėja,
vyriausioji socialinė
darbuotoja

socialiniai
darbuotojai

4.4.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.6.

4.6.1.

4.6.2.
4.6.3.

4.7.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Užtikrinti gyventojui galimybę laikinai savo
noru (iki 90 kalendorinių dienų per metus)
išvykti iš socialinės globos namų pas globėją,
metų bėgy
giminaičius, išlaikant galimybę grįžti tomis
pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo
apgyvendintas.
Ugdyti gyventojų darbinius įgūdžius:
Skatinti gyventojų savarankišką apsitarnavimą
valgykloje (atsinešti valgymui skirtus įrankius,
metų bėgy
patiekalus, nunešti nešvarius indus prie
langelio);
Ugdyti gyventojų pareigingumą dalyvaujant
talkose tvarkant gyventojų kapines, prie globos II, III ketvirtis
namų ir tarnybinių butų esančią aplinką, sodą;
Mokyti gyventojus užsiauginti ir prižiūrėti savo
kambariuose, balkonuose ir gėlynuose
nuolat
augančias gėles;
Skatinti gyventojus savarankiškai užsiauginti
II, III ketvirtis
daržovių, jas konservuoti;
Organizuoti išvykas į mišką uogauti, grybauti;
III ketvirtis
Mokyti virti uogienes, konservuoti grybus;
III ketvirtis
Mokyti ir skatinti gyventojus pravesti globos
metų bėgy
namuose organizuojamus renginius.
Ugdyti ir palaikyti gyventojų asmens higienos
įgūdžius:
Mokyti gyventojus asmens higienos,
susitvarkyti gyvenamą aplinką, išsiskalbti ir
išsilyginti drabužius, siūti siuvimo mašina,
nuolat
apsipirkti globos namų parduotuvėje ar
prekybos centruose Vilkaviškyje, naudotis
buitiniais prietaisais.
Mokyti veiksnius globos namų gyventojus
pažinti pinigus, įvertinti savo poreikius ir
nuolat
apsipirkti.
Ugdyti gyventojų estetinį skonį: mokyti
pasirinkti tinkamus drabužius, derinti juos su
nuolat
aksesuarais, derinti spalvas, gražiai susišukuoti.
Apgyvendinti savarankiškus gyventojus
atsilaisvinusiose vietose tarnybiniuose butuose
ar perkelti gyventojus iš intensyvios slaugos
skyrių į bendrus, pagerėjus jų sveikatos būklei
pagal poreikį
ir gyventojus, kuriems reikalinga nuolatinė
priežiūra, perkelti iš bendrų į intensyvios
slaugos skyrius.
TĘSTI GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS VEIKLĄ
Organizuoti gyventojų tarybos susirinkimus.
kartą savaitėje
Stebėti ir vertinti gyventojams teikiamų
kartą ketvirty
paslaugų kokybę.
Organizuoti pagalbą silpnesniems. Pravesti
kartą mėnesy
jiems literatūrines valandėles.

direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam darbui

socialiniai
darbuotojai,
socialinio darbuotojo
padėjėjai

socialiniai
darbuotojai,
socialinio darbuotojo
padėjėjai

socialinio darbo
padalinio vedėja,
vyriausioji socialinė
darbuotoja

gyventojų tarybos
koordinatorius
socialinis darbuotojas
Kęstutis
Alkimavičius,

5.4.

Svarstyti gyventojus, nusižengusius globos
namų Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėms.

pagal poreikį

5.5.

Organizuoti talkas globos namų gyventojų
kapinių tvarkymui, globos namų aplinkos
tvarkymui.

pagal poreikį

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.
6.1.2.
6.1.2.1.

Suorganizuoti akciją „Švara mūsų kieme ir
kambaryje“
Padėti organizuoti globos namuose vykstančius
renginius. Organizuoti budėjimus, padėti
palaikyti bendrą tvarką
Rašyti straipsnius apie Gyventojų tarybos
veiklą globos namų laikraštyje „Likimo
draugas“, aktualią, įdomią informaciją teikti
skelbimų lentoje
Suorganizuoti švietėjiškus teminius
susirinkimus visiems globos namų
gyventojams:
- „Vidaus tvarkos taisyklių priminimas“ –
bendras gyventojų susirinkimas;
- „Sveikas gyvenimo būdas“;
-„Elgesio kultūra“;
GYVENTOJŲ SAVIRAIŠKA:
Ugdyti gyventojų darbinius, kūrybinius ir
meninius įgūdžius pagal jų pomėgius ir
galimybes:
Rankdarbių būrelyje
Lavinti pradinius darbinius įgūdžius:
siuvinėjimo, mezgimo, nėrimo vašeliu, vėlimo
vilna.
Mokyti gyventojus daryti aplikacijas, šventinius
atvirukus, rinkti gamtinę medžiagą ir iš jos
gaminti darbelius, gaminti žaislus,
dekoratyvines dėžutes, rėmelius, dirbti su oda,
mokyti audimo technikos, jungti įvairias
medžiagas ir technologijas, kurti papuošalus iš
įvairių medžiagų ir skirtingomis technikomis,
panaudoti antrines žaliavas.
Vykdyti projektą intensyvios slaugos
gyventojams „Ir aš noriu kurti, padėk man“.
Kulinarijos būrelyje
Mokyti gyventojus apskaičiuoti reikiamų
produktų kiekį patiekalo pasigaminimui,
kultūringo elgesio prie stalo, palaikyti tvarką ir
švarą virtuvėlėje, servetėlių lankstymo meno,
rinkti patiekalų receptus.

gyventojų tarybos
nariai

balandžio
mėn.
pagal poreikį
pagal poreikį

metų bėgy
vasario mėn.
balandžio
mėn.
spalio mėn.

nuolat

nuolat

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė Lolita
Stankienė

metų bėgy

nuolat

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė Lolita
Stankienė

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.1.3.3.

6.1.3.4.

6.1.3.
6.2.
6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.2.

Ugdyti pradinius maisto gaminimo įgūdžius.
Tobulinti gyventojų kulinarinius įgūdžius
mokant juos gaminti įvairius patiekalus –
salotas, sriubas, antruosius patiekalus,
patiekalus iš žuvies, šventinius patiekalus ir
pan., daržoves ir vaisius paruošti žiemai, rinkti
ir paruošti vaistažoles. Supažindinti su
tradiciniais lietuviškais patiekalais pagal
kalendorines šventes, mokyti juos pasigaminti.
Padėti pasigaminti patiekalus ne būrelio
nariams, paruošti patiekalus silpniems (tiems,
kurie dėl savo sveikatos būklės negali patys
dalyvauti gaminimo procese) globos namų
gyventojams pagal jų poreikius.
Prisidėti prie globos namų gyventojams
organizuojamų renginių paruošiant vaišias
globos namų gyventojams ir globos namų
svečiams.
Rašyti straipsnelius apie kulinarijos būrelio
veiklą į globos namų laikraštį „Likimo draugas“
rubrikai „Kulinarijos paslaptys“.
Keramikos būrelyje
Supažindinti su lipdymo iš molio, plastilino,
modelino technika ir darbo priemonėmis.
Supažindinti su saugumo technika dirbant su
žiedimo staklėmis, degimo krosnele; Mokyti
žiesti, išdeginti įvairius dirbinius.
Vykdyti projektą „Drakonas 2012 metų
zodiake“. Mokyti lipdyti įsivaizduojamą
drakoną, derinti spalvas.
Mokyti lipdyti medalius, suvenyrus, žaisliukus,
naujametinius žaisliukus, smilkalines, vazas,
vazonėlius, Užgavėnių kaukes ir kitus
darbelius. Mokyti dažyti, apipavidalinti
darbelius, lieti formas iš gipso, drožinėti
paveiksliukus.
Rinkti gamtinę medžiagą, pritaikyti ją prie
gaminamų darbelių, gaminti puokštes.
Įtraukti gyventojus į sportinę veiklą:
Sporto būrelyje
Lavinti gyventojų sportinius sugebėjimus,
ugdyti ištvermę mokant juos važiuoti dviračiu,
žaisti stalo tenisą, kvadratą, krepšinį, futbolą,
skatinti gyventojus daryti mankštą, masažuotis
masažo krėsluose, dirbti su treniruokliais, žaisti
judrius žaidimus lauke, vykti į turistinius
žygius, iškylas gamtoje.
Skatinti gyventojus žaisti judriuosius žaidimus
lauke.

nuolat

pagal poreikį

pagal poreikį

vasario,
gegužės,
rugsėjo,
gruodžio mėn.
nuolat
nuolat
I ketvirtis

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė
Danguolė Dereškienė

nuolat

II-III
ketvirčiai

nuolat

II, III ketvirtis

socialinis darbuotojas
Kęstutis
Alkimavičius

6.2.1.5.
6.2.1.5.1.

Organizuoti gyventojams stalo teniso,
taikliosios rankos, jėgos išbandymo, kroso,
šaškių – šachmatų, kvadrato varžybas
išaiškinant geriausius žaidėjus.
Rengti išvykas į kituose globos namuose
organizuojamas varžybas, L.S.O.K.
organizuojamas varžybas.
Organizuoti varžybas:
- Šaškių-šachmatų

6.2.1.5.2.

- Jėgos išbandymo

6.2.1.5.3.
6.2.1.5.4.
6.2.1.5.5.

- Rudens kroso
- Kvadrato
- Stalo teniso

6.2.1.3.

6.2.1.4.

6.2.1.6.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.2.3.

6.2.2.4.
6.2.2.5.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Organizuoti turistinius žygius į gamtą

pagal poreikį

pagal poreikį
metų bėgy
kovo mėn.
balandžio
mėn.
rugsėjo mėn.
liepos mėn.
lapkričio mėn.
II-III
ketvirčiai

Žvejų būrelyje
Mokyti globos namų gyventojus saugiai elgtis
prie vandens telkinių, žuvauti, iš įvairių
II, III ketvirtis
medžiagų gaminti žvejybos plūdes, paruošti
masalą žvejybai.
Ugdyti įgūdžius remontuojant žvejybos
nuolat
įrankius, mokyti tinkamai juos prižiūrėti.
socialinis darbuotojas
Skatinti bendravimą analizuojant, aptariant
Kęstutis
perskaitytą žurnalą „Žvejys ir žuvis“ ir kitą
Alkimavičius
nuolat
spaudą apie žvejybą, stebėti televizijos laidas
apie žvejybą, pasidalinant patirtimi.
Ugdyti gyventojų atsakomybės jausmą
nuolat
skatinant juos prižiūrėti globos namų tvenkinį
bei jo aplinką.
Organizuoti žvejybines išvykas prie Šešupės ir
II, III ketvirtis
Širvintos upių, Podvarko ir Paežerių ežerų.
MOKYTI GYVENTOJUS KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO IR NAUDOTIS
INTERNETU
Supažindinti naujus būrelio narius su darbo
kompiuteriu pradžiamoksliu, mokyti juos
metų bėgy
įjungti ir išjungti kompiuterį ir pan.
Lavinti gyventojų darbo su kompiuteriais
įgūdžius supažindinant ir mokant dirbti su
socialinė darbuotoja
Internet Explorer, Microsoft Word ir Microsoft metų bėgy
Birutė Kauspėdaitė
PowerPoint programomis, naudotis internetu,
dirbti su skeneriu, susikurti elektroninį paštą.
Mokyti taisyklingai rinkti, maketuoti tekstus,
įterpti paveikslėlius, braižyti lenteles, dirbti su
metų bėgy
piešimo programa.
Lavinti gyventojų kūrybiškumą mokant kurti
elektroninį laišką mamai. Laiškus skelbti globos
namų laikraštyje „Likimo draugas“. Išrinkti
I-II ketvirtis
gražiausią laišką ir autorių apdovanoti renginio
„Paimk mane mama už rankų“ metu

7.5.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.6.1.
8.2.6.2.
8.2.6.3.
8.2.6.4.
8.1.7.
8.1.7.1.
8.1.7.2.
8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
9.

Teikti visą reikiamą pagalbą, informaciją apie
darbą kompiuterius gyventojams, kurie turi
nuolat
kompiuterius savo gyvenamuosiuose
kambariuose
ORGANIZUOTI SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS
Lavinti gyventojų meninius ir muzikinius
įgūdžius saviveiklos būrelyje
Mokyti gyventojus dainuoti, laisvai judėti
scenoje, groti įvairiais instrumentais
nuolat
individualiai ir grupelėmis.
Lavinti globos namų gyventojų balsus,
intonavimą, ugdyti sceninę kultūrą, toleranciją
nuolat
ir pakantumą grupėje.
Suburti instrumentinę grupę, darbuotojų
vokalinį ansamblį, jungtinį gyventojų –
metų bėgy
darbuotojų kolektyvą.
Organizuoti muzikavimus grupėse, dalyvauti
nuolat
globos namų renginiuose.
Dalyvauti tradicinėje socialinės globos įstaigų
gruodžio mėn.
dienoje
Paruošti programėles – pasirodymus:
metų bėgy
- Valentino dienai
vasario mėn.
- Lietuvos nepriklausomybės dienai „Mano
kovo mėn.
žemė Lietuva“
- „Visi į gegužinę“
gegužės mėn.
- Globos namų gyventojų giminių suvažiavimui
spalio mėn.
„Jau seniai taip reikėjo“
Pristatyti koncertinę programą:
metų bėgy
- Gudkaimio socialinės globos namų
balandžio
gyventojams
mėn.
- Vilkaviškio parapijos salėje
gruodžio mėn.
Ugdyti gyventojų meninius įgūdžius ir
artistiškumą dramos būrelyje
Mokyti gyventojus suvaidinti įvairius
personažus, laisvai judėti scenoje, įsijausti į
nuolat
vaidmenį, įsiminti tekstus, improvizuoti.
Prisidėti prie globos namų gyventojams
organizuojamų renginių Ruošti mini
spektaklius, humoristines programas, jas
pagal poreikį
pristatyti globos namų gyventojams bei
platesnei visuomenei.
Mokyti gaminti dekoracijas, siūti rūbus
metų bėgy
spektakliams.
Sukurti naują muzikinį spektaklį „Iš po kampo“ I-II ketvirčiai
III-IV
Sukurti spektaklį „Stebuklų kelias“
ketvirčiai
TENKINTI GYVENTOJŲ INFORMACINIUS POREIKIUS

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė Jūratė
Stankevičienė

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė
Danguolė Dereškienė

9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.

Skatinti gyventojus bibliotekoje – skaitykloje
skaityti knygas ir prenumeruojamą spaudą.
Mokyti žaisti stalo ir kompiuterinius žaidimus.
Paruošti bibliotekoje temines lentynas:
- skirta Kazimiero Senkaus 95-tosioms gimimo
metinėm paminėti;
- „Kovo 11-tosios istoriškumas“;
- „Lietuviško žodžio kelias“, knygnešių dienai
paminėti;
- „Pakeliaukim po Europą“;
- „M. K. Čiurlionis – dailininkas,
kompozitorius, kultūros veikėjas“;
- Juozo Tysliavos 100-tosioms gimimo
metinėms paminėti.
Organizuoti literatūrinius renginius – rašytojų ir
poetų sukakčių minėjimus, Valstybės dienų
paminėjimus, tradicinių švenčių popietes,
demonstruoti videofilmus.
Kurti bibliotekos dienyną „Įsiamžink savo
bibliotekos istorijoje“

nuolat

socialinė darbuotoja
Dana Čapskienė

nuolat
metų bėgy
sausio mėn.
kovo mėn.
balandžio
mėn.
gegužės mėn.
rugpjūčio
mėn.
lapkričio mėn.
kartą mėnesy
nuolat

balandžio,
rugpjūčio,
lapkričio mėn.
GLOBOS NAMŲ LAIKRAŠČIO „LIKIMO DRAUGAS“ LEIDYBA
laikraštis
Leisti laikraštį „Likimo draugas“
leidžiamaskart
ą mėnesy
Ugdyti gyventojų kūrybiškumą ir skatinti juos
nuolat
rašyti straipsnius laikraščiui „Likimo draugas“
Skatinti bendravimą tarp rašančių į laikraštį, su
kitais globos namų gyventojais. Plėsti rašančių
metų bėgy
gretas. Rengti pokalbių valandėles,
socialinės
susirinkimus.
darbuotojos:
Išleisti laikraščio priedus (Šv. Velykų ir Šv.
balandžio,
Edita Kavaliūnaitė,
Kalėdų proga)
gruodžio mėn.
Dana Čapskienė
Sukurti naujas rubrikas – „Gyvenimo
pamokos“, „Įdomių žmonių galerija“, „Mūsų
metų bėgy
socialinės globos namų ilgaamžis“, „Iš praeities
albumų“, „Susipažinkime – aš naujokas“.
Skatinti gyventojus savo kūrybą publikuoti
nuolat
rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.
Mokyti rašančius į laikraštį gyventojus tekstus
nuolat
surinkti kompiuteriu.
Suorganizuoti konkursą. Per 2012 metus rinkti
metų bėgy
labiausiai nusipelniusį globos namų gyventoją.
Rodyti filmuotą buvusių globos namuose
renginių medžiagą „Ar prisimeni?“

TEIKTI RELIGINES PASLAUGAS

11.1

Skatinti globos namų tikinčiuosius lankytis Šv.
Mišiose, kalbėti rožančių mirusiems globos
namų gyventojams, kalbėti maldas ir litanijas
už globos namų gyventojų artimuosius.

11.2.

Mokyti globos namų gyventojus pravesti
užsiėmimus koplytėlėje, giedoti giesmes,
palydėti mirusįjį į paskutinę kelionę, eiti
kryžiaus kelius, patarnauti kunigui, lydėti
kunigą į grupes.

kartą mėnesy

kartą savaitėje

12.1.5.

Kviesti parapijos kunigą laikyti Šv. Mišias
kartą mėnesy
globos namų koplytėlėje
Sudaryti sąlygas norintiems gyventojams
lankytis parapijos bažnyčioje aukojamose Šv.
pagal poreikį
Mišiose
Išmokyti giedoti kryžiaus kelią Gavėnios metu
ir jį atlikti, giedoti graudžius verksmus
gavėnioje. Mokytis giedoti giesmes Šv.
metų bėgy
Velykoms, Motinos ir Tėvo dienom paminėti,
litanijas Šv. Mergelės Marijos ir Jėzaus širdies.
Organizuoti paskaitas koplytėlėje:
metų bėgy
- „Apie Šv. Agotą“;
vasario mėn.
- apie Kristaus meilę nusidėjėliams ir
birželio mėn.
paklydusiems.
Lankyti sunkiai sergančius globos namų
gyventojus grupėse, dalyvauti globos namų
pagal poreikį
renginiuose.
Skatinti bendravimą, aplankyti Gudkaimio
rugpjūčio
globos namų gyventojus.
mėn.
ORGANIZUOTI GYVENTOJŲ LAISVALAIKĮ
Surengti gyventojų darbelių parodas:
„Pas Kaziuką“
kovo mėn.
balandžio
„Velykų bobutės turtai“
mėn.
balandžio
„Drakonas 2012 metų zodiake“
mėn.
balandžio
Karikatūrų, draugiškų šaržų paroda
mėn.
„Pasidžiaukim gegužės žiedais“
gegužės mėn.

12.1.6.

„Tėvas mano prisiminimuose“

birželio mėn.

12.1.7.

Kompiuterinių piešinių paroda Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai
paminėti

liepos mėn.

12.1.8.

„Šiltai pabuvę krosny“

12.1.9.

„Gamtos išdaigos“

12.1.10.

„Rudens taku“

11.3.
11.4.

11.5.
11.6.
11.6.1.
11.6.2.
11.7.
11.8.
12.
12.1
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistė Aldona
Kardauskienė

rugpjūčio
mėn.
rugpjūčio
mėn.
rugsėjo mėn.

D. Derešienė
L. Stankienė
D. Dereškienė
G. Merkevičienė,
D. Dereškienė
L. Stankienė
O. Šernienė,
D. Dereškienė
B. Kauspėdaitė
D. Dereškienė
R. Vasiliauskaitė,
D. Dereškienė
L. Stankienė

12.1.11.
12.1.12.
12.1.13.
12.1.14.

„Grožio fiesta“
„Rudens kvapas“
„Švenčių belaukiant“
„Žiemos glėbyje“
Globos namų gyventojų darbelius eksponuoti
LR seime.
Globos namų gyventojų darbelius pristatyti
visuomenei:
Klausučių seniūnijoje
Vilkaviškio centrinėje bibliotekoje
Neįgaliųjų dienose Vilniuje
Vilkaviškio parapijos namuose
Keturvalakių pagrindinėje mokykloje
Daržininkų pradinėje mokykloje
Sūdavos mokykloje
Stasiuko mugėje Gelgaudiškyje
Organizuoti šventinius renginius ir išvykas
Popietė bibliotekoje Kazimiero Senkaus 95tosioms gimimo metinėms paminėti

rugsėjo mėn.
spalio mėn.
gruodžio mėn.
gruodžio mėn.

12.2.2.

Atsisveikinimas su eglutėm

sausio mėn.

12.2.3.

Minėjimas „Prisiminkime Sausio 13-tosios
įvykių dalyvius“

sausio mėn.

12.2.4.

Žiemos renginys „Pusiaužiemis“

sausio mėn.

12.2.5.

„Šventa Agotos duonelė“
Popietė bibliotekoje „Lietuvos
nepriklausomybės įvykiai ir žmonės“
Popietė bibliotekoje Justinui Marcinkevičiui
atminti „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“

vasario mėn.

D. Čapskienė
E. Kavaliūnaitė
D. Čapskienė
E. Kavaliūnaitė
D. Čapskienė
E. Kavaliūnaitė
L. Stankienė

vasario mėn.

D. Čapskienė

12.2.8.

Rytmetys „Šventos Agotos duonelė“

vasario mėn.

12.2.9.

„Būk mano meile...“ (skirta Šv. Valentino
dienai paminėti)

vasario mėn.

12.2.10.

„Vasario 16-oji“

vasario mėn.

12.2.11.

Užgavėnių šventė „Žiemos palydos“

vasario mėn.

12.2.12.

Biblioterapinė valandėlė. Įvairios skaitybos
klausymas „Biblioteka – skaitymo idėjų lopšys“

kovo mėn.

12.2.13.

„Blusų turgus“

kovo mėn.

12.2.14.

„Jos vardas – Moteris“ (skirtas tarptautinei
Moters dienai paminėti)

kovo mėn.

12.2.15.

„Mes Lietuvaičiai“

kovo mėn.

12.2.16.

Konkursas „Lietuviškos muzikos pynės“

kovo mėn.

12.2.17.

Velykiniai žaidimai, šokiai

balandžio
mėn.

12.1.15.

12.1.16.

12.2.
12.2.1.

12.2.6.
12.2.7.

metų bėgy

L. Stankienė
D. Dereškienė
L. Stankienė
D. Dereškienė
D. Dereškienė
L. Stankienė

metų bėgy

D. Dereškienė
L. Stankienė

sausio mėn.

D. Čapskienė

vasario mėn.

D. Čapskienė
V. Grigalevičienė,
L. Stankienė
V. Grigalevičienė,
L. Stankienė
V. Grigalevičienė,
L. Stankienė
V. Grigalevičienė,
L. Stankienė
D. Čapskienė
V. Kraulydaitė,
D. Čapskienė
V. Kraulydaitė,
D. Čapskienė
V. Kraulydaitė,
D. Čapskienė
V. Kraulydaitė,
D. Čapskienė
G. Merkevičienė,
D. Dereškienė

12.2.18.

„Apie Ekologiją“ (su svečiais iš Vištyčio
regioninio parko)

12.2.19.

„Muzikinės interpretacijos“

12.2.20.

Muzikinio spektaklio „Iš po kampo“ premjera

balandžio
mėn.
balandžio
mėn.
gegužės mėn.

12.2.21.

Viktorina „Europos vidury“

gegužės mėn.

12.2.22.

„Ekologinė mada“

gegužės mėn.

12.2.23.

„Paimk mane, mama, už rankos“

gegužės mėn.

12.2.24.

Žvejų varžybos
Prisiminimų popietė bibliotekoje „Išplėšti iš
gimtųjų namų“ (Gedulo ir vilties dienai
paminėti)

birželio mėn.

G. Merkevičienė,
D. Dereškienė
G. Merkevičienė,
D. Dereškienė
D. Dereškienė
I. Geniūnaitė,
B. Kauspėdaitė
I. Geniūnaitė,
B. Kauspėdaitė
I. Geniūnaitė,
B. Kauspėdaitė
K. Alkimavičius

birželio mėn.

D. Čapskienė

12.2.26.

„Nebūk nekrikštas“

birželio mėn.

12.2.27.

„Sueikime visi prie Joninių laužų“

birželio mėn.

12.2.28.
12.2.29.

„Žvejų šventė“
Viktorina „Lietuvos prezidentai“
Diktanto rašymas (skirtas Lietuvos karaliaus
Mindaugo Karūnavimo dienai paminėti)

liepos mėn.
liepos mėn.

O. Šernienė,
D. Dereškienė
O. Šernienė,
D. Dereškienė
K. Alkimavičius
D. Čapskienė

liepos mėn.

D. Čapskienė

„Duonos ponia – Šventa Ona“

liepos mėn.

S. Dambrauskaitė
K. Alkimavičius

Renginys Žolinei paminėti, pasikviečiant
etnografą
Popietė bibliotekoje „Poezija – mano gyvenimo
variklis...“

rugpjūčio
mėn.
rugpjūčio
mėn.
rugpjūčio
mėn.
rugpjūčio
mėn.

12.2.25.

12.2.30.
12.2.31.
12.2.32.
12.2.33.
12.2.34.

Patrepsiukas „Žolių fiesta“

12.2.35.

Viktorina „Atspėk, jei gali“

12.2.36.

Grybų šventė „Miško turtai“

rugsėjo mėn.

12.2.37.

„Grožio fiesta“

rugsėjo mėn.

12.2.38.

Rudens lygiadienio šventė Bobų vasara“

rugsėjo mėn.

12.2.39.
12.2.40.

Popietė bibliotekoje „M. K. Čiurlionis –
dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas“
Popietė bibliotekoje „Pabūkime kartu“ (skirta
pagyvenusių žmonių dienai paminėti)
Renginys skirtas pasaulinei Psichikos dienai
paminėti

A. Kardokienė
D. Čapskienė
R. Vasiliauskaitė,
D. Dereškienė
R. Vasiliauskaitė,
D. Dereškienė
K. Štaraitienė
L. Stankienė
K. Štaraitienė
L. Stankienė
K. Štaraitienė,
L. Stankienė

rugsėjo mėn.

D. Čapskienė

spalio mėn.

D. Čapskienė

12.2.42.

„Gydytojau padėk man“

12.2.43.

„Ir vaistas, ir maistas“

V. Mikuckienė,
K. Alkimavičius
V. Mikuckienė,
spalio mėn.
K. Alkimavičius
lapkričio mėn. L. Stankienė

12.2.44.

Mirusiųjų dienos minėjimas

lapkričio mėn. A. Kardokienė

12.2.41.

spalio mėn.

12.2.45.
12.2.46.
12.2.47.
12.2.48.
12.2.49.
12.2.50.
12.2.51.
12.2.52.
12.2.53.
12.2.54.
12.2.55
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5
12.3.6.
12.3.7

12.3.8.

12.3.9.

13.

Popietė bibliotekoje skirta Juozo Tysliavos
lapkričio mėn. D. Čapskienė
100-tosioms gimimo metinėms paminėti
„Ištieskime delnus - lai snaigė nukris“ (Šv.
R. Zakarauskienė,
lapkričio mėn.
Martyno diena)
R. Brazauskienė
„Visi po viena saule“ (skirta Tolerancijos dienai
R. Zakarauskienė,
lapkričio mėn.
paminėti)
R. Brazauskienė
R. Zakarauskienė,
„Šėlstančių spalvų pasaulyje“
lapkričio mėn.
R. Brazauskienė
Spektaklio „Stebuklų kelias“ premjera
gruodžio mėn. D. Dereškienė
Konkursas „Geriausias 2012 metų skaitytojas“
gruodžio mėn. D. Čapskienė
„Aš esu“ (skirtas Tarptautiniai neįgaliųjų dienai
N. Gribauskaitė
gruodžio mėn.
paminėti)
D. Dereškienė
Rytmetys „Skrido angelo daina puošta
N. Gribauskaitė,
gruodžio mėn.
svajonėm“
D. Dereškienė
N. Gribauskaitė,
Naujametinis karnavalas „Stebuklų kelias“
gruodžio mėn.
D. Dereškienė
kiekvieną
socialiniai
Šokiai
savaitės
darbuotojai
penktadienį
kiekvieną
Kinų rodymas
savaitės
E. Kavaliūnaitė
pirmadienį
Pažintines išvykas:
Išvyka į Vilkaviškio kultūros rūmuose rodomą
kovo mėn.
D. Dereškienė
spektaklį
Į Vilkaviškio Katedrą gegužinėms
gegužės mėn. A. Kardauskienė
gyventojų taryba,
Į Keturnaujieną aplankyti mergelės Marijos
birželio mėn. koordinatorius K.
apsireiškimų vietą;
Alkimavičius
Į Zyplių dvarą
birželio mėn. J. Stankevičienė
socialinio darbo
Išvyka į Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę,
liepos mėn.
padalinio vedėja R.
dalyvaujant Didvyžių parapijos kunigui
Mališkienė
Aplankyti Aukštosios Panemunės Švč.
gyventojų taryba,
rugpjūčio
Mergelės Marijos Vardo bažnyčią ir Panemunės
koordinatorius K.
mėn.
pilis;
Alkimavičius
K. Štaraitienė
Išvyka Turizmo dienai paminėti
rugsėjo mėn.
L. Stankienė
socialiniai
darbuotojai,
Išvykos į gamtą – prie upės, ežero.
II, III ketvirtis socialinių paslaugų
įstaigų užimtumo
specialistai
socialiniai
darbuotojai,
socialinių paslaugų
Išvykos į mišką – grybauti, rinkti gamtinė
II – IV
įstaigų užimtumo
medžiagą.
ketvirtis
specialistai ,
socialinių darbuotojų
padėjėjai
KELTI DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR PROFESIONALUMO LYGĮ

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.
13.11.
14.
14.1.
14.2.

6 socialiniams darbuotojams bus sudarytos
sąlygos studijuoti socialinį darbą kolegijose ir
universitetuose.
Socialiniai darbuotojai kels kvalifikaciją
Socialinės globos įstaigų administravimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuojamuose mokymuose
22 socialinį darbą dirbantys darbuotojai kels
kvalifikaciją globos namuose organizuojamame
24 val. teoriniame-praktiniame seminare
„Bendradarbiavimo svarba dirbant su
proto/psichikos negalią turinčiais asmenimis“.
Lektorės: Socialinio darbo ekspertė Lies Gualtherie
van Weezel iš Olandijos ir Jūratė Makauskienė,
Marijampolės kolegija, Socialinio darbo katedra.

10 socialinių darbuotojų padėjėjų dalyvaus
Socialinės globos įstaigų administravimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir kitų institucijų
organizuojamuose mokymuose socialinių
darbuotojų padėjėjams
10 socialinį darbą dirbančių darbuotojų
dalyvaus gerosios patirties sklaidos
teoriniuose/praktiniuose mokymuose kartu su
Vilijampolės socialinės globos namų
socialiniais darbuotojais „Globos namų
gyventojų savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymas“
82 socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvaus
periodiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose
globos namuose
15 socialinio darbuotojo padėjėjams sudaryti
sąlygas įgyti bazinių socialinio darbo žinių ne
mažiau 40 val. (įžanginiai mokymai socialinio
darbuotojo padėjėjams)
9 socialiniai darbuotojai sieks įgyti
kvalifikacinę kategoriją
Parengti socialinio darbuotojo padėjėjų
kvalifikacijos kėlimui periodinių mokymų
programą ir teikti ją tvirtinti Socialinės globos
įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Organizuoti darbuotojams išvykas į kitus
socialinės globos namus.
Įsigyti naujos literatūros socialinio darbo,
psichiatrijos ir psichologijos temomis.
VIDAUS KONTROLĖ
Derinti ir kontroliuoti socialinio darbo planų
ruošimą ir vykdymą.
Tikrinti gyventojų asmens higienos palaikymą
ir gyvenamosios aplinkos švarą bei tvarką.

Metų bėgy

direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam darbui

Metų bėgy

Vasaris gegužė

Pagal
galimybes
metų bėgy

Vasaris gegužė

Metų bėgy

I-II ketvirtis
Metų bėgy

I ketvirtis

Metų bėgy
IV ketvirtis
nuolat
kartą mėnesy

socialinio darbo
padalinio vedėja

14.3.
14.4.
14.5.

Organizuoti padalinio darbuotojų susirinkimus
teikiamų paslaugų vertinimui.
Organizuoti socialinių darbuotojų susirinkimus.
Organizuoti socialinio darbo ir medicinos
padalinių darbuotojų susirinkimus gyventojų
sveikatos būklės įvertinimui.

kartą ketvirty
kartą savaitėje
kartą savaitėje

direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam darbui

3. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS
Eil. Nr.

Priemonių pavadinimas

Vykdymo
laikotarpis

Atsakingi
vykdytojai

Dalyvauti bendrosios praktikos slaugytojoms
slaugos darbuotojų ir specializacijos centre
rengiamuosiuose kursuose ir seminaruose:
„Psichosocialinė reabilitacija asmenims,
turintiems psichikos sveikatos sutrikimų“
„Pirmoji medicinos pagalba ūmių
apsinuodijimų atvejais“
1.

„Tinkamo maitinimo priežiūra“
„Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: depresijos
sutrikimas“

visus metus

bendrosios
praktikos
slaugytojos,
sveikatos
priežiūros
padalinio vedėja

„Pragulų profilaktika ir priežiūra“
„Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis,
slauga“
„Klinikinė farmakologija“
„Elektrokardiogramos užrašymas ir vertinimas“

2.

3.

4.

Bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju
įvertinant gyventojo socialinės globos poreikio
įvertinimo anketą, sudarant gyventojui
socialinės globos metinį, mėnesinį planą.

Organizuoti globos namų gyventojams
susirinkimus, jiems rūpimais klausimais.

Globos namų gyventojus vežti konsultuoti ir
gydyti į kitas gydymo įstaigas pagal šeimos
gydytojo, gydytojo psichiatro nukreipimus.

visus metus

bendrosios
praktikos
slaugytojos

visus metus

sveikatos
priežiūros
padalinio vedėja,
bendrosios
praktikos
slaugytojos

visus metus

gydytojas
psichiatras, šeimos
gydytojas ir
bendrosios
praktikos
slaugytojos

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

10 globos namų gyventojams pakeisti asmens
dokumentus (asmens tapatybės korteles),
vienam gyventojui leidimą nuolat gyventi
Lietuvoje, kurių baigėsi galiojimas Vilkaviškio
PK Migracijos poskyryje.
Tikrinti globos namų gyventojų asmeninės
higienos palaikymą ir gyvenamosios aplinkos
švarą ir tvarką
Pravesti susirinkimus su socialiniais
darbuotojais, aptarti atsiradusias problemas,
atsakyti į rūpimus klausimus apie globos namų
gyventojus.
Pravesti susirinkimus su bendrosios praktikos
slaugytojomis, supažindinti su naujovėmis,
aptarti iškilusias problemas
Atlikti globos namuose gyventojams teikiamų
paslaugų vertinimą.
19 globos namų gyventojų vežti į Kauno
NDNT nedarbingumo lygio ir specialiųjų
poreikių pratęsimui, nustatymui.
Dalyvauti globos namų gyventojų tarybos
susirinkimuose, aptarti jiems rūpimus
klausimus.

visus metus

sveikatos priežiūros
padalinio vedėja

kartą mėnesy

sveikatos priežiūros
padalinio vedėja

kartą savaitėje

sveikatos
priežiūros
padalinio vedėja,
bendrosios
praktikos
slaugytojos,
gydytojai

kartą ketvirty

sveikatos priežiūros
padalinio vedėja

kartą ketvirty
visus metus
visus metus

sveikatos priežiūros
padalinio vedėja
šeimos gydytojas,
gydytojas
psichiatras
sveikatos priežiūros
padalinio vedėja

4. APTARNAVIMO PADALINYS
Eil. Nr.

Priemonių pavadinimas

1.

II korpuso 1 aukšto prausyklos — WC
remontas

2.

I korpuso procedūrinio kabineto remontas

3.
4.
5.

I korpuso 2 aukšto svetainės rekosntravimas į
du gyvenamus kambarius
I korpuso 2 aukšto kairės pusės pirmo
gyvenamojo kambario rekosntravimas į du
gyvenamus kambarius
I korpuso 2 aukšto kairės pusės septinto
gyvenamojo kambario rekosntravimas į du
gyvenamus kambarius

Vykdymo
laikotarpis
I ketvirtis
I-II ketvirtis
I-IV ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas

I-IV ketvirtis

aptarnavimo
padalinio vedėjas

I-IV ketvirtis

aptarnavimo
padalinio vedėjas

6.

I korpuso 2 aukšto svetainės remontas

I-IV ketvirtis

7.

Santechnikos mazgų remontas

I-IV ketvirtis

8.

Inventoriaus remontas

I-IV ketvirtis

aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas

9.
10.
11.
12.

Kontroliuoti geriamojo vandens kokybę, laiku
atlikti laboratorinius tyrimus
Palaikyti socialinės globos namų teritorijoje
tvarką
Teikiamų paslaugų kokybę aptarti ir įvertinti
padalinio darbuotojų susirinkimuose
Aprangos, avalynės, patalynės, maisto
produktų, buitinės chemijos ir kitų prekių
užsakymas ir pirkimas pagal gyventojų
poreikius ir sezoniškumą

2 kartus
metuose
Nuolat
Kartą ketvirtį
Visus metus

13.

Patalynės ir drabužių skalbimas, lyginimas

Visus metus

14.

Naudojamų drabužių ir patalynės taisymas,
naujų drabužių siuvimas

Visus metus

15.

Nuotekinio vandens valymas

Visus metus

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Organizuoti talką kviečiant gyventojus ir
socialinius darbuotojus sutvarkyti ir papuošti
buvusių gyventojų kapines mirusiųjų
atminimo dienai
Dalyvauti socialinės globos namų gyventojų
tarybos ir kitų padalinių susirinkimuose
Elektros ūkis
Virtuvėje įžeminimo kontūro rekonstrukcija
I-jo korpuso II-jo aukšto 3-jų remontuojamų
kambarių elektros instaliacijos pakeitimas
Remontuojant elektros įrenginius ir įrengimus
vadovautis elektros įrengimų taisyklėmis,
domėtis naujovėmis ir pakeitimais šioje
srityje.
Administracinio pastato antrame aukšte
perdaryt elektros skydus.
III aukštų priestato laiptinėje perdaryt elektros
skydus.
Administracinio pastato antrame aukšte
kabinetuose, pakeisti šviestuvus
Elektriko darbo kambario instaliacijos
pakeitimas
Transportas
Laiku paruošti autotransportą techninėms
apžiūroms
Atlikti autotransporto einamus remontus

aptarnavimo
padalinio vedėjas
ir dietologė
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas

Spalio 22-31 d.

aptarnavimo
padalinio vedėjas

Visus metus
esant reikalui

aptarnavimo
padalinio vedėjas

I-IV ketvirtis

elektrotechnikas

I-IV ketvirtis

elektrotechnikas

Visus metus

elektrotechnikas

II-IV ketvirtis

elektrotechnikas

II-IV ketvirtis

elektrotechnikas

I ketvirtis

elektrotechnikas

I ketvirtis

elektrotechnikas

Pagal
reikalavimus
Pagal
reikalavimus

aptarnavimo
padalinio vedėjas
aptarnavimo
padalinio vedėjas

Visus metus

dietologė ir
vyriausioji virėja

Maitinimo blokas

27.

Dirbti pagal mitybos medicinos tikslą —
dietologija ir dietinių patiekalų ruošimas —
atitinkanti subalansuoto maitinimosi
reikalavimus

28.

29.

30.

31.
32.

Taikyti atskirą dietų grupę pagal maisto
konsistenciją.(žmonėms kuriems reikalingas
smulkintas maistas.)
Kontroliuoti cd (cukrinio debeto dietas.):
1.skirti sumažinto angliavandenių kiekio dietą,
2.pasiekti ir išlaikyti optimalų gliukozės lygį
kraujyje.
Susirinkimai su virėjomis kartą ketvirtyje,
pravedant dietalogei (tema naujų
patiekalų ruošimas ir gamybos
technologijos.)
Dalyvauti dietalogei susirinkimuose su
gyventojų taryba (spręsti iškilusius
maitinimo klausimus).
Kontroliuoti savalaikį maisto produktų
tiekimą, produktų kokybę, asortimentą

Planą parengė:
Vyriausioji buhalterė Daiva Jablonskienė
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė
Sveikatos priežiūros padalinio vedėja Asta Mikalonienė
Aptarnavimo padalinio vedėjas Deimantas Batulevičius

Visus metus

dietologė ir
vyriausioji virėja

Visus metus

dietologė ir
vyriausioji virėja

Kartą ketvirtyje

dietologė

Visus metus
esant reikalui

dietologė

Visus metus

dietologė

