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1. Organizuoti tinkamą asmenų 
apgyvendinimą ir paskirti jų 
poreikius atitinkančias 
paslaugas:

\

Į Di
dir
pa1
SO(
me
dai
dir

n :ktorius, 
e ktoriaus 
vaduotojas 
daliniam ir 
c icininiam 
T ui,
ei rtoriaus

2018 m.

1!
1.1. teikti suaugusiems 
asmenims, turintiems proto 
negalią ir / ar psichikos

1. suaugusių asmenų, per m 
ilgalaikę socialinę globą, ska
2. senyvo amžiaus asmeną

■ietus gavusių 
ičius -216;
, 1 per metus

1 |



sutrikimų (toliau -  suaugę 
asmenys), ir senyvo amžiaus 
asmenims ilgalaikę socialinę 
globą
1.2. atlikti išsamų ir visapusišką 
asmens poreikių vertinimą,
pagal įvertintus poreikius
sudaryti individualų socialinės 
globos planą

1.3. užtikrinti įstaigoje 
gyvenančių asmenų poreikių 
tenkinimą, sudaryti sąlygas 
įgalinti asmenis:
1.3.1. užtikrinti įstaigoje 
tinkamą asmenų fizinę aplinką

1.3.2. -užtikrinti asmenims
galimybę greitai, neišeinant iš 
gyvenamojo kambario,

gavusių ilgalaikę socialinę globą, 
skaičius -132

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 -  290

1. slaugomų asmenų, kuriems, įsigijus 
slaugai reikalingą inventorių (tualeto 
kėdės, neįgaliojo vežimėliai, čiužiniai 
praguloms išvengti), ; pagerintos 
gyvenimo sąlygos, skaičius -17;
2. asmenų, kuriems, atlikus kosmetinį 
remontą A ir B korpusuose, pagerintos 
gyvenimo sąlygos, skaičius -j 226;
3. asmenų, kuriems, ; pastačius
prieškambario baldus II A skyriaus 
gyvenamuosiuose kambariuose,
pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius -  
22;
4. keturviečių kambarių skaičius 
sumažintas iki 6 (metų pradžioje jų buvo 
8 )

asmenų, kuriems užtikrinta galimybė 
greitai, neišeinant iš gyvenamojo 
kambario, išsikviesti personalą, skaičius
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išsikviesti personalą, jeigu to 
reikalauja jų sveikatos būklė

-170

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 -  26

1.4. palaikyti, ugdyti asmenų 
socialinius bei savarankiško 
gyvenimo įgūdžius:
1.4.1. skatinti asmenis palaikyti 
ryšius su artimaisiais

asmenų, kurie palaikė ryšius su 
artimaisiais, skaičius -  253 (metų 
pradžioje jų buvo 243)

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 -  282 (iš 282 
galinčių dalyvauti)

1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus 
savarankiškai ar padedant 
darbuotojams tvarkytis 
gyvenamąją aplinką

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant 
darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją 
aplinką, skaičius -  132 (metų pradžioje 
jų buvo 126)

1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus 
savarankiškai ar padedant 
darbuotojams gamintis maistą

asmenų, kurie savarankiškai ar padedant 
darbuotojams gaminosi maistą, skaičius 
-  112 (metų pradžioje jų buvo 102)

1.5. įgyvendinti programas / 
priemones, skirtas:
1.5.1. susirgimų / ligų 
prevencijai

asmenų, dalyvavusių gripo prevencijos 
programoje, krūties vėžio, priešinės 
liaukos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikos, storosios žarnos vėžio, gimdos 
kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios 
diagnostikos programose, skaičius -  152



1.5.2. žalingų 
prevencijai

Įpročių

1.5.3. neigiamo pobūdžio įvykių 
prevencijai

1.7. asmenis, turinčius negalią, 
integruoti į bendruomenę

1. asmenų, dalyvavusiu 
konsultacijose dėl žalų 
prevencijos, skaičius -  20;
2. asmenų, dalyvavusių 
diskusijose apie tabako ir 
žmogaus sveikatai, skaičius
3. asmenų, dalyvavusių 
programose, motyvuojančio 
tabako (dailės, muzike 
išvykos), skaičius -  40;
4. asmenų, dalyvavusių pok 
sveikos gyvensenos principas 
30;
5. asmenų, skatintų daly vau 
alkoholikų susitikimuose, skįi
1. asmenų, gyvenančių slauįos skyriuje, 
kuriems gresia didesnė riziįca nugriūti ir 
kurių stebėjimas sustiprintajs, skaičius 
6
2. asmenų, linkusių pasišalint: 
namų nepranešus darbuoti 
dalyvavo individualiuose po 
tema, skaičius -  4
asmenų, išvykusių iš g os namų 
gyventi bendruomenėje, skai ius -  2
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2. Teikti paslaugas 
bendruomenės gyventojams

1. asmenų, per metui gavusių 
trumpalaikę socialinę globą, Skaičius 
25;
2. asmenų, per metus gavusį (apsaugoto 
būsto paslaugą, skaičius -  4
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3. Užtikrinti tinkamą įstaigos 
veiklos organizavimą:

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
socialiniam ir
medicininiam
darbui,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2018 m Į

3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 
darbuotojams tobulinti savo 
profesinę kompetenciją

1. 100 proc. įstaigos sociali 
srities darbuotojų tobulino sa 
kompetenciją ne mažiau 
akademinių valandų per meti
2. įstaigos socialinių pas! 
darbuotojų, tobulinusių sa\ 
kompetenciją daugiau nei 16 
valandų per metus, skaičius -
3. sveikatos priežiūros 
tobulinusių savo profesinę k< 
skaičius -  5;
4. kitų (ne socialines a 
priežiūros paslaugas 
darbuotojų, tobulinusių sav 
kompetenciją, skaičius -  12;
5. darbuotojų, dalyvavusių 
perėjimo nuo institucinės 
bendruomenėje teikiamų 
bendruomeninių paslaugų o 
temomis, skaičius -  6

įių paslaugų 
vo profesinę 

kaip 16 
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mgų srities 
o profesinę 
akademinių 
15;
specialistų,
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o profesinę

mokymuose 
globos prie 

paslaugų, 
rganizavimo

3.2. įgyvendinti priemones, 
užtikrinančias darbuotojų 
saugumą ir gerinančias jų darbo

1. darbuotojų, dalyvavusių 
„Kaip elgtis su agresyviais 
skaičius -  88;

mokymuose
asmenimis“,
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sąlygas 2. budinčių darbuotojų, kurie aprūpinti 
mobiliomis susisiekimo priemonėmis, 
skaičius -  9;
3. darbuotojų, kuriems, įsigijus slaugomų 
asmenų perkėlimo priemonę, pagerintos 
darbo sąlygos, skaičius -  13;
4. dalykinių socialinę globą teikiančių 
darbuotojų susirinkimų, kurių metu 
analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos 
problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir 
pan., skaičius -  54

|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 
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)

įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, 
kad asmens duomenys įstaigoje būtų 
tvarkomi pagal Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento reikalavimus
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