
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2020 m. kovo 10 d. 

įsakymu Nr. A1-211 

 

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai 

ir jų reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

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: 

    1 510 

 valstybės biudžeto 

lėšos 

    270 

 pajamų įmokos     630 

 kitos lėšos     610 

  Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:  

  1. Organizuoti tinkamą asmenų 

apgyvendinimą ir paskirti jų 

poreikius atitinkančias 

paslaugas: 

 Direktorius, 

Socialinio 

darbo 

padalinys, 

Medicininės 

reabilitacijos 

padalinys, 

2020 m.  

1.1. teikti suaugusiems 

asmenims, turintiems proto 

negalią ir / ar psichikos 

1. suaugusių asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą, skaičius – 80; 
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sutrikimų (toliau – suaugę 

asmenys), ir senyvo amžiaus 

asmenims ilgalaikę socialinę 

globą 

2. senyvo amžiaus asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę globą, 

skaičius – 55 

Ūkio dalies 

padalinys 

1.2. atlikti išsamų visapusišką 

suaugusio asmens ir senyvo 

amžiaus asmens (toliau – 

asmenys) 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 – 135 

1.3. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų poreikių 

tenkinimą, sudaryti sąlygas 

įgalinti asmenis: 

 

1.3.1. užtikrinti įstaigoje 

tinkamą asmenų fizinę aplinką 

asmenų, sergančių senatvine demencija ir 

Alzheimerio liga, kuriems, įrengus ir 

pritaikius gyvenamąsias patalpas, 

pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius – 

5  

1.3.2. užtikrinti asmenims 

galimybę greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, jeigu to 

reikia dėl jų sveikatos būklės 

asmenų, kuriems užtikrinta galimybė 

greitai, neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti personalą, 

skaičius – 15 

1.3.3. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti reikiamais 

proteziniais, ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, 

skaičius – 100 

1.4. palaikyti, ugdyti asmenų 

socialinius ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžius: 
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1.4.1. skatinti asmenis palaikyti 

ryšius su artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais, skaičius – 110 

(metų pradžioje buvo 107) 

1.4.2. 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 – 42 

(metų pradžioje buvo 37)  

1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkytis 

gyvenamąją aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją 

aplinką, skaičius – 59 

(metų pradžioje buvo 52) 

1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi maistą, 

skaičius – 36 

(metų pradžioje buvo 35) 

1.4.5. ugdyti asmenų gebėjimus 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams įsigyti maisto 

produktų ir kitų reikalingų 

daiktų 

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant 

darbuotojams įsigijo maisto produktų ir 

kitų reikalingų daiktų, skaičius – 32 

(metų pradžioje buvo 30) 

1.5. įgyvendinti programas / 

priemones, skirtas: 

 

1.5.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 8; 

2. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 56; 

3. asmenų, dalyvavusių krūties vėžio 

ankstyvosios diagnostikos programoje, 

skaičius – 12; 



4 

4. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio 

vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 13; 

5. asmenų, dalyvavusių širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos 

programoje, skaičius – 29; 

6. tuberkuliozės rizikos grupei 

priklausančių asmenų, dalyvavusių 

profilaktiniame patikrinime, skaičius – 

11; 

7. asmenų, dalyvavusių gripo prevencijos 

programoje, skaičius – 135  

1.5.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių tabako ir alkoholio 

vartojimo mažinimo bei sveikatos 

gerinimo programoje, skaičius – 43 

1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių priešgaisrinės 

saugos, saugaus eismo kelyje ir elgesio 

viešose vietose mokymuose, skaičius – 

60 

1.5.4. sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybei užtikrinti 

1. asmenų, kuriems suteikta nauja fizinės 

medicinos ir reabilitacijos paslauga – 

darsonvalizacija, skaičius – 40;  

2. asmenų, dalyvavusių vertinant 

teikiamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, skaičius – 135 

1.5.5. gydytojų konsultantų 

darbui organizuoti 

asmenų, kurie buvo konsultuoti gydytojų 

konsultantų, skaičius – 40 

1.5.6. dantų protezavimo 

paslaugai organizuoti 

asmenų, kuriems suorganizuota dantų 

protezavimo paslauga, finansuojama iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo, 

skaičius – 5 

1.6. asmenis, turinčius negalią, 

integruoti į bendruomenę 

asmenų, išvykusių iš globos namų 

gyventi bendruomenėje, skaičius – 2 
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  2. Užtikrinti tinkamą įstaigos 

veiklos organizavimą: 

 Direktorius, 

Socialinio 

darbo 

padalinys, 

Medicininės 

reabilitacijos 

padalinys, 

Ūkio dalies 

padalinys 

2020 m.  

2.1. sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti profesinę 

kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų tobulino profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 

16 akademinių valandų per metus;  

2. įstaigos socialinių paslaugų srities 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius – 19; 

3. sveikatos priežiūros specialistų, 

tobulinusių profesinę kompetenciją, 

skaičius – 32; 

4. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius – 8; 

5. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose 

perėjimo nuo institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų organizavimo 

temomis, skaičius – 3;  

6. darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, 

kaip elgtis su agresyviais gyventojais, 

skaičius – 40 

2.2. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų 

saugumą ir gerinančias jų darbo 

sąlygas 

1. darbuotojų, kuriems, įsigijus naujos 

biuro technikos, pagerintos darbo 

sąlygos, skaičius – 5;  

2. darbuotojų, kuriems, įdiegus naują 

internetinės telefonijos liniją, pagerėjo 

vidinė ir išorinė komunikacija, skaičius – 

15 

 

____________________________ 


