
 

 

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Per ataskaitinį 

laikotarpį pasiekti 

rezultatai 

Planuotų rezultatų 

neįgyvendinimo / 

viršijimo 

priežastys 

Asignavi-

mai 

(tūkst. 

eurų) 

03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 

03003010101 Sudaryti 

sąlygas 

socialinės 

globos ir kitų 

įstaigų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

veiklai 

 

 Priemonei 

įgyvendinti 

skirtos: 

  2333,1 

 

 2210,0 

 valstybės 

biudžeto lėšos 

  1100,00 

 

 1100,0 

 pajamų įmokos   806,8 101,8 tūkst. eurų 

skirtumas susidarė, 

nes globos namų 

gyventojams buvo 

padidintos iš 

valstybinio 

socialinio draudimo 

fondo valdybos 

skyriaus gaunamos 

išmokos. Padidėjo 

705,0 
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gyventojų 

sumokamas 

mokestis už suteiktas 

jiems paslaugas ( 80 

% gaunamų 

pajamų). 

 kitos lėšos   426,3 21,3 tūkst. Eurų 

skirtumą sudaro 

savivaldybių 

grąžintas 

įsiskolinimas ir 

apmokėjimas už 

naujai atvykusius 

gyventojus. 

405,0 

  Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:  

  1. Organizuoti tinkamą asmenų 

apgyvendinimą ir paskirti jų 

poreikius atitinkančias 

paslaugas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. teikti asmenims ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 295 

 

307 asmenys (285 ir 

22 asmenys atvykę 

metų bėgy) gavo 

ilgalaikę socialinę 

globą 

viršyta, nes į 

įstaigą atvyko  

daugiau naujų 

asmenų 

 

 

1.2. teikti asmenims ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo namuose, 

skaičius – 10 

10 asmenų gavo 

ilgalaikę socialinę 

globą grupinio 

gyvenimo namuose 

įvykdyta  

 

 

 

 

1.3. atlikti išsamų ir visapusišką 

asmens poreikių vertinimą, 

pagal įvertintus poreikius 

sudaryti individualų socialinės 

1. 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų atliktas 

poreikių vertinimas ir 

sudaryti individualūs 

1. 100 proc. naujai 

apgyvendintiems 

asmenims (22 

asmenys) atliktas 

1. įvykdyta  
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globos planą socialinės globos planai poreikių vertinimas ir 

sudaryti individualūs 

socialinės globos 

planai 

2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti, 

skaičius – 285 

 

2. 285 asmenims 

individualūs 

socialinės globos 

planai peržiūrėti ir 

patikslinti 

2. įvykdyta  

 

 

 

1.4. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų poreikių 

tenkinimą, sudaryti sąlygas 

įgalinti asmenis: 

    

1.4.1. užtikrinti įstaigoje 

tinkamą asmenų fizinę aplinką 

1. asmenų, kuriems, įstaigai 

įsigijus 11 prilaikymo 

priemonių, skirtų 

nestabiliems pacientams 

tvirtinti prie vežimėlio ar 

kėdės, pagerintos slaugos 

paslaugos ir judėjimo 

sąlygos, skaičius – 11 

 

1. 12 asmenų 

pagerėjo slaugos 

paslaugos ir judėjimo 

sąlygos įstaigai 

įsigijus 12 prilaikymo 

priemonių, skirtų 

nestabiliems 

pacientams tvirtinti 

prie vežimėlio ar 

kėdės 

1. viršyta, nes 

įsigyta 1 

prilaikymo 

priemone, skirta 

nestabiliems 

pacientams tvirtinti 

prie vežimėlio ar 

kėdės, daugiau 

 

 2. asmenų, kuriems, įrengus 

skalbimo ir džiovinimo 

patalpą su reikalinga buitine 

technika, pagerintos 

gyvenimo sąlygos, skaičius – 

10 

 

2. 10 asmenų 

pagėrėjo gyvenimo 

sąlygos įstaigai 

įrengus skalbimo ir 

džiovinimo patalpą su 

reikalinga buitine 

technika 

2. įvykdyta  
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 3. triviečių kambarių skaičius 

sumažėjo iki 54 (metų 

pradžioje jų buvo 55) 

 

 

3. triviečių kambarių 

skaičius sumažėjo iki 

52 

 

3. viršyta, nes 10 

gyventojų 

apgyvendinus 

grupinio gyvenimo 

namuose 2 

triviečiai  

kambariai 

pertvarkyti į 

 dviviečius 

kambarius 

trumpalaikei 

globai, 1 

kambaryje įrengta 

kirpykla 

1.4.2. užtikrinti asmenims 

galimybę greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, jeigu to 

reikalauja jų sveikatos būklė 

asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant 

iš gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, skaičius 

– 150 

 

150 asmenų turėjo 

galimybę  greitai, 

neišeinant iš 

gyvenamojo 

kambario, išsikviesti 

personalą 

įvykdyta 

 

 

 

 

1.4.3. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 42 

 

43 asmenys aprūpinti 

reikiamais 

proteziniais, 

ortopediniais 

gaminiais ir techninės 

pagalbos 

priemonėmis 

viršyta, nes 

poreikis buvo 43 

asmenims 

 

 

 

 

1.5. palaikyti, ugdyti asmenų 

socialinius bei savarankiško 

gyvenimo įgūdžius: 
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1.5.1. skatinti asmenis palaikyti 

ryšius su artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė ryšius 

su artimaisiais, skaičius – 

204 (metų pradžioje jų buvo 

195) 

 204 asmenys palaikė 

ryšius su artimaisiais 

 

įvykdyta 

 

1.5.2. skatinti asmenis nuolat 

dalyvauti savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose 

asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius – 192 

(iš 208 galinčių dalyvauti) 

194 asmenys 

dalyvavo 

savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir 

(ar) užimtumo 

programose 

viršyta, nes 2 metų 

bėgy naujai atvykę 

asmenys įsitraukė į 

darbinės veiklos ir 

(ar) užimtumo 

programų veiklą 

1.5.3. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkytis 

gyvenamąją aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

tvarkėsi gyvenamąją aplinką, 

skaičius – 90 (metų pradžioje 

jų buvo 80) 

90 asmenų 

savarankiškai ar 

padedant 

darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 

įvykdyta  

 

 

1.5.4. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą, skaičius – 

88 (metų pradžioje jų buvo 

80) 

109 asmenys  

savarankiškai ar 

padedant 

darbuotojams 

gaminosi maistą 

 

viršyta, nes 

padaugėjo 

gyventojų, kurie su 

darbuotojo pagalba 

gaminosi maistą 

virtuvėlėse 

1.6. įgyvendinti programas / 

priemones, skirtas: 

   

1.6.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių 

skiepijimo nuo gripo 

programoje, skaičius – 60 

87 asmenys dalyvavo 

skiepijimo nuo gripo 

programoje 

 

viršyta, nes norą 

skiepytis nuo gripo 

pareiškė  daugiau 

gyventojų 

1.6.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

paskaitoje „Saugokis! Žalingi 

įpročiai griauna tavo 

1.70 asmenų, 

dalyvavo paskaitoje 

„Saugokis! Žalingi 

1.viršyta, nes 

daugiau gyventojų 

atėjo į paskaitą; 
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sveikatą“, skaičius – 64 įpročiai griauna tavo 

sveikatą“ 

 

2. asmenų, rašiusių 

straipsnius globos namų 

laikraščiui „Likimo draugas“ 

apie rūkymo ir alkoholio 

vartojimo žalą, sveiką 

gyvenseną, skaičius – 8; 

 

2. 8 asmenys rašė 

straipsnius globos 

namų laikraštyje 

„Likimo draugas“ 

apie rūkymo ir 

alkoholio vartojimo 

žalą, sveiką 

gyvenseną 

2. įvykdyta 

 

3. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose, paskaitose 

žalingų įpročių prevencijos 

temomis, skaičius – 56 

3. 58 asmenys 

dalyvavo 

pokalbiuose, 

paskaitose žalingų 

įpročių prevencijos 

temomis 

 

3. viršyta, nes 

žalingų įpročių 

prevencijos 

programoje 

papildomai 

dalyvavo 2 metų 

bėgy atvykę 

asmenys 

1.6.3. neigiamo pobūdžio įvykių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių 

paskaitoje „Pagalbos sau 

grupės narių vaidmuo krizės 

įveikimo atveju“, skaičius – 

100 

102 asmenys 

dalyvavo paskaitoje 

„Pagalbos sau grupės 

narių vaidmuo krizės 

įveikimo atveju“ 

viršyta, nes į 

paskaitą atėjo 2 

gyventojais 

daugiau 

 

1.7. asmenis, turinčius negalią, 

integruoti į bendruomenę 

1. įstaigoje gyvenusių 

asmenų, apgyvendintų 

grupinio gyvenimo namuose, 

skaičius – 10 

 

1. 11 įstaigoje 

gyvenusių asmenų 

apgyvendinti grupinio 

gyvenimo namuose 

 

1. viršyta, nes 

papildomai vienas 

gyventojas išvyko 

gyventi į grupinio 

gyvenimo namus 

Marijampolėje 

2. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius – 1 

2. 2 asmenys išvyko 

iš globos namų 

gyventi 

bendruomenėje 

2.viršyta, nes 2 

asmenys išvyko 

gyventi pas 

globėjus 



7 

2.Teikti paslaugas 

bendruomenės gyventojams 

asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 4 

6 asmenys per metus 

gavo trumpalaikę 

socialinę globą 

viršyta, nes metų 

bėgy 6 asmenys 

gavo trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugas įstaigoje 

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos 

veiklos organizavimą 

   

3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti savo 

profesinę kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų tobulino savo 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus  

 

1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų 

srities darbuotojų 

tobulino savo 

profesinę 

kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 

akademinių valandų 

per metus 

1. įvykdyta 

 

 

2. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per 

metus, skaičius – 12 

 

2. 24 socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojai tobulinosi 

savo profesinę 

kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių 

valandų per metus 

 

2. viršyta, nes  24  

socialinių paslaugų 

srities darbuotojai 

vietoj planuotų 12 

kvalifikaciją kėlė 

daugiau nei 16 

akademinių 

valandų per metus 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 3 

 

3. 27 sveikatos 

priežiūros specialistai 

tobulinosi savo 

profesinę 

kompetenciją 

 

3. viršyta, nes 

dauguma sveikatos 

priežiūros 

specialistų metų 

bėgy tobulinosi 

savo profesinę 

kompetenciją 
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4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 8; 

 

4. 18 kiti (ne 

socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančių) 

darbuotojai tobulinosi 

savo profesinę 

kompetenciją 

 

4. viršyta, nes 

vietoj planuotų 8   

kitų darbuotojų 

(buhalterijos , 

aptarnavimo 

padalinių) metų 

bėgy tobulinosi 

savo profesinę 

kompetenciją 18 

darbuotojai 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, bendruomeninių 

paslaugų organizavimo 

temomis, skaičius – 59 

5. 92 darbuotojai 

dalyvavo mokymuose 

perėjimo nuo 

institucinės globos 

prie bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių 

paslaugų 

organizavimo 

temomis 

 

5. viršyta, nes  

mokymuose 

perėjimo nuo 

institucinės globos 

prie 

bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių 

paslaugų 

organizavimo 

temomis vietoj 

planuotų 59 

darbuotojų 

dalyvavo 92 

darbuotojai 

3.2. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų 

saugumą ir gerinančias jų darbo 

sąlygas 

1. darbuotojų, kuriems, 

įdiegus darbo su klientų 

grupe metodą bei grupinio 

gyvenimo namuose įrengus 

darbo kabinetą su reikalinga 

kompiuterine įranga ir 

interneto prieiga, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 7 

 

1. 7 darbuotojams 

pagerintos darbo 

sąlygos 

 

1. įvykdyta 
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2. socialinę globą teikiančių 

darbuotojų, dalyvavusių 

saugos ir sveikatos mokymo 

programoje, skaičius – 3 

 

2. 12 socialinę globą 

teikiančių darbuotojų, 

dalyvavo saugos ir 

sveikatos mokymo 

programoje 

 

2. viršyta, nes 

saugos ir sveikatos 

mokymo 

programoje 

papildomai 

dalyvavo 9 metų 

bėgy pradėję dirbti 

darbuotojai 

3. darbuotojų, dalyvavusių 

privalomojo higienos įgūdžių 

mokymo programoje H2, 

skaičius – 114 

 

3. 123 darbuotojai 

dalyvavo privalomojo 

higienos įgūdžių 

mokymo programoje 

(H2) 

 

3.viršyta, nes 

mokymuose 

papildomai 

dalyvavo 9 metų 

bėgy pradėję dirbti 

darbuotojai 

4. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose gaisrinės saugos 

klausimais, skaičius – 140 

 

4. 154  įstaigos 

darbuotojai dalyvavo 

mokymuose gaisrinės 

saugos klausimais 

4.viršyta, nes 

mokymai vyko 

visiems įstaigos 

darbuotojams 

vietoj planuotų 140 

5. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, 

ieškota jų sprendimo būdų ir 

pan., skaičius – 4 

5. vyko 4 dalykiniai 

socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimai 

 

5. įvykdyta 

 

3.3. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių ir kitų asmenų, 

gaunančių paslaugas įstaigoje, 

asmens duomenų apsaugą, 

pasirengti įgyvendinti ir 

įgyvendinti 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir 

įgyvendintos priemonės, 

užtikrinančios, kad asmens 

duomenys įstaigoje būtų 

tvarkomi pagal Bendrojo 

duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimus 

parengta ir patvirtinta 

įstaigos Privatumo 

politika, paskirtas 

duomenų apsaugos 

pareigūnas įstaigoje  

 

įvykdyta  
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Tarybos reglamentą (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) 

 

____________________________ 


