
UTENOS SOCIALINES GLOBOS NAMŲ 2015-ŲJŲMETŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Priem onės
kodas

Priem onės pavadinim as Įstaigos veiksm o pavadinim as
Proceso ir /  ar indėlio 

vertinim o kriterijai ir jų  
reikšmės

P er ataskaitinį 
laikotarpį 
pasiekti 

rezultatai

Planuotų 
rezultatų 

neįgyvendinim o 
/  viršijim o 
priežastys

Atsakingi
vykdytojai A signavi

m ai (eurais)

2.7. Socialinių paslaugų  p lė tra  globos ir kitose įstaigose

0207010101 Sudaryti sąlygas globos 
ir  k itų  įstaigų veik lai ir 
užtikrin ti jo se  teik iam ų 
paslaugų  p rieinam um ą 
šalies gyventojam s

Priemonei įgyvendinti 
skirtos:

2 121 244 2 153 295

valstybės b iudžeto  lėšos 611 513 611 513

p a ja m ų  įm okų  lėšos 700 331 G auta ir 
panaudota  
m ažiau  lėšų, 
nes
apgyvendinti 
asm enys su 
m ažesnėm is 
pensijom is nei 
p lanuota.

700 382

kitos lėšos 809 400 G auta ir 
panaudota  
m ažiau  lėšų, 
nes iki 2015
12-31
nepateik tos 
sąskaitos 
faktūros už 
prekes ir 
paslaugas.

841 400
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T eikti socialinės globos norm as 
atitinkančią  socialinę g lobą senyvo 
am žiaus asm enim s a r asm enim s su 
negalia:

1. organizuoti tinkam ą senyvo 
am žiaus asm enų a r asm enų su negalia  
apgyvendin im ą ir pask irti jų  
poreik ius atitinkančias paslaugas:
1.1. atlikti k iekvieno asm ens išsam ų 
ir v isapusišką pore ik ių  vertinim ą;
1.2. k iekvienam  asm eniui pagal 
įvertin tus poreik ius sudaryti 
ind iv idualų  socialinės globos planą;
1.3. atlikti globėjo  (rūpintojo) 
pareigas

1.1. 100 proc. naujai 
apgyvendin tų  asm enų 
atlik tas poreik ių  
vertin im as;
1.2. 100 proc. asm enų, 
kuriem s sudaryti 
individualūs socialinės 
g lobos planai;
1.3. 17 asm enų globos 
įsta iga atlieka globėjo  
pareigas

1.1.
100 proc. 
naujai
apgyvendintų
asm enų
atliktas
poreik ių
vertin im as;
1.2.
100 proc. 
asm enų, 
kuriem s 
sudaryti 
individualūs 
socialinės 
g lobos planai; 
1.3. 16 
asm enų 
globos įsta iga 
a tlieka  globėjo  
pareigas

1.1.
Įgyvendinta.

1.2.
Įgyvendinta.

1.3.N eįgyven- 
dinta, nes k itų  
asm enų 
g lobėjai jų  
artim ieji.

Socialinio
darbo
padalin io
vadovas,
Socialiniai
darbuotojai

2 .  te ik ti socialinę g lobą  senyvo 
am žiaus asm eniui ar asm eniui su 
n ega lia  aplinkoje, artim oje nam ų 
aplinkai:
2.1. sukurti ir  užtikrin ti asm eniui jo  
poreik ius a titinkančią saugią aplinką;
2.2. sudaryti galim ybę asm eniui 
lengvai ju d ė ti socialinės globos nam ų 
terito rijo je  ar už jo s  ribų

2.1. 100 proc. asm enų, 
gyvenančių  socialines 
g lobos norm as 
atitinkančiuose 
kam bariuose;
2.2. 100 proc. asm enų, 
sudarytos galim ybės jud ė ti 
socialinės globos nam ų 
terito rijo je  ar už jo s  ribų

2.1 .100 proc. 
gyvena globos 
norm as 
atitinkančiuo
se
kam bariuose.

2.2 .100 proc. 
sudary ta 
galim ybė 
judėti.

2.1.
Įgyvendinta.

2.2.
Įgyvendinta.

Įstaigos
personalas
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3. užtikrin ti senyvo am žiaus asm enų 
a r asm enų su nega lia  įvairiapusiškų 
pore ik ių  tenkinim ą:
3.1. asm eniui tinkam ai ir laiku 
organizuoti/teik ti sveikatos 
priežiūros paslaugas, aprūpinti 
g lobos nam ų gyvento jus protezin iais, 
o rtopediniais gam iniais ir techninės 
pagalbos priem onėm is;
3.2. organizuoti globos nam ų 
gyvento jų  kasdieninių  gyvenim o 
įgūdžių  ugdym ą, darbinę veiklą, 
laisvalaik į ir užim tum ą;
3.3. užtikrin ti galim ybę asm enim s 
bendrauti ar laikinai išvykti pas 
g lobėjus, rūpintojus, šeim os narius, 
artim uosius g im inaičius

3.1. 100 proc. asm enų, 
kurie aprūpinti reikiam ais 
pro tezin iais, ortopediniais 
gam iniais ir techninės 
pagalbos priem onėm is;
3.2. 100 proc. asm enų, 
kurie nuo la t dalyvauja 
savarankiškum o įgūdžių 
ugdym o, darbinės veiklos 
bei užim tum o program ose;
3.3. 80 proc. asm enų, kurie 
palaiko ryšius su artim ais 
g im inaičiais

3.1. 100proc. 
asm enų 
aprūpinti 
reik iam om is 
kom pensac i
nėm is
priem onėm is

3.2.100 proc. 
dalyvauja 
savarankišku 
m o įgūdžių  
ugdym o, 
darbinės 
veik los bei 
užim tum o 
program ose. 
3 .3.76 proc. 
palaiko ryšį su 
artim aisiais.

3.1.
Įgyvendinta.

3.2.
Įgyvendinta.

3.3. N eįgyven- 
dinta, nes kai 
kurie asm enys 
arba  jų  
artim ieji 
atsisako 
bendrauti dėl 
įvairių  
asm eninių  
priežasčių.

Socialinio
darbo
padalin io
vadovas,
Socialiniai

darbuotojai,

Socialinių
darbuotojų
padėjėjai,

S laugytojai

4. užtik rin ti įstaigoje tinkam ą 
senyvo am žiaus asm ens a r asm ens su 
n ega lia  fizinę aplinką:
4.1. asm eniui užtikrin ti p rivatum ą 
suteik iantį gyvenam ąjį plotą, 
a titinkantį h ig ienos reikalavim us;
4.2. asm eniui užtikrin ti lengvai ir 
g reita i pasiekiam as, patogias ir 
p riva tum ą garantuojančias asm ens 
h ig ienos patalpas

4.1. 75 proc. asm enų 
gyvena vienviečiuose ir 
dviviečiuose kam bariuose;
4.2. 100 proc. asm enų, 
kuriem s h ig ienos patalpos 
y ra  įrengtos prie 
gyvenam ojo  kam bario

4.1.75 proc.
asm enų
gyvena
vienviečiuose
ir dviviečiuose
kam bariuose.
4.2 .100 proc.
h ig ienos
patalpos
įrengtos prie
gyvenam ųjų
kam barių.

4.1.
Įgyvendinta.

4.2.
Įgyvendinta.

A dm inistraci
ja ,

Ū kinis
personalas

5. užtikrin ti, kad  paslaugas senyvo 
am žiaus asm eniui ar asm eniui su 
n ega lia  te ik tų  kvalifikuotas 
personalas:

5.1. 100 proc. darbuotojų, 
tu rinčių  pareigybių  
reikalavim us atitinkančią 
kvalifikaciją ;

5 .1 .100 proc. 
darbuotojų  
tu ri pareigybių  
reikalavim us

5.1.
Įgyvendinta.

A dm inistraci

ja
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5.1 . v isas įstaigos personalas turi 
pareigybes atitinkančią  kvalifikaciją;

5.2. darbuotojam s sudarom os sąlygos 
kelti kvalifikaciją

5.2. 100 proc. tiesiogiai 
socialinę g lobą  teik iančių  
darbuotojų , dalyvavusių  
kvalifikacijos tobulin im o 
kursuose p er m etus

atitinkančią
kvalifikaciją .

5.2. 100proc. 
dalyvavo 
kvalifikacijos 
tobulin im o 
kursuose.

5.2.
Įgyvendinta.

6. sudaryti sąlygas g lobos nam ų 
tarybai veik ti

6. T aryba renkasi 
period iškai -  4 kartus per 
m etus

6. T aryba 
rinkosi 4 
kartus per 
m etus

6. Įgyvendinta. A dm inistraci

ja

7. užtik rin ti tinkam ą valdym ą ir 
adm inistrav im ą

7. N uo la t vyksta  socialinę 
g lo b ą  te ik iančių  darbuotojų  
dalykiniai susirinkim ai -  55 
kartų  p er m etus

7.55 kartus 
p er m etus 
vyko 
dalykiniai 
susirinkim ai

7. Įgyvendinta. Socialinio
darbo
padalin io
vadovas

8. siekti asm enų su nega lia  
in tegracijos į bendruom enę

8. 5 asm enys, išvykę iš 
socialinės globos nam ų 
gyventi bendruom enėje

8. 3 asm enys 
išvykę gyventi 
bendruom enė - 

j e .

8.
N eįgyvend in 
ta, nes 
savivaldybės 
nesu teik ia  
gyvenam o 
ploto.

Įstaigos
personalas


