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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03.03
03003010101 Sudaryti sąlygas
socialinės globos ir
kitų įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas, veiklai
Priemonei
įgyvendinti skirtos:
valstybės biudžeto
lėšos
pajamų įmokos
kitos lėšos

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Asignavi
Įvykdymo
mai
terminas
(tūkst.
eurų)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

1998,0
1008,0
690,0
300,0
I. Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. užtikrinti įvairių 1.1. atsižvelgiant į atliktą teikiamų socialinių Direktoriaus
2018
asmens
poreikių paslaugų kokybės įsivertinimą, įgyvendintos pavaduotojas
metai
tenkinimą, asmens priemonės socialinių paslaugų kokybei gerinti:
socialiniams
įgalinimą
1.1.1. Įsigijus aštuonių vietų naują automobilį, reikalams;
pagerės 240 globos namų gyventojų transportavimo Socialinio darbo
sąlygos.
padalinio
vadovas;
socialiniai

2

1.1.2. Įsteigus grupinio gyvenimo namus Kelmės
mieste, pagerės 10 globos namų gyventojų
gyvenimo sąlygos.
1.1.3. Įrengus jaunimo korpuse bevielį internetą,
pagerės 50 globos namų gyventojų gyvenimo
sąlygos, sudarytos didesnės galimybės bendrauti su
artimaisiais.
1.1.4. Nupirkus dvi skalbinių džiovinimo mašinas
jaunimo ir slaugos korpusų gyventojams, pagerės
70 globos namų gyventojų savarankiškumo įgūdžių
ugdymo sąlygos.
1.1.5. Sudarius bendradarbiavimo sutartį su Kelmės
dvaru, kuriame du kartus per savaitę vyks
edukaciniai užsiėmimai, 30 grupinio gyvenimo
namų gyventojų gaus paslaugas bendruomenėje.
1.1.6. Sudarius bendradarbiavimo sutartį su Kelmės
kultūros namais, kuriuose du kartus per savaitę vyks
edukaciniai užsiėmimai, 30 grupinio gyvenimo
namų gyventojų gaus paslaugas bendruomenėje.
1.1.7. Atlikus 20 gyvenamųjų kambarių
einamuosius remontus, pagerės gyvenimo sąlygos
50 globos namų gyventojų.
1.1.8. Įrengus slaugos korpuso antrame aukšte
personalo iškvietimo sistemą, pagerės gyvenimo
sąlygos 70 gyventojų.
1.1.9. Atlikus slaugos korpuso pirmo ir antro aukšto
moterų tualetų remontą, gyvenimo sąlygos pagerės
80 gyventojų.
1.2. siekiant teikiamų paslaugų efektyvumo,
peržiūrėti ir patikslinti 240 įstaigoje gyvenančių
asmenų individualūs socialinės globos planai;
1.3. 37 asmenys aprūpinti reikiamais proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos
priemonėmis (jų poreikis nustatytas 37 asmenų);

darbuotojai;
vyr. slaugos
administratorius
; slaugytojai;
socialinių
darbuotojų
padėjėjai;
slaugytojų
padėjėjai; Ūkio
padalinio
vadovas
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1.4. palaikomi, ugdomi gyventojų socialiniai bei
savarankiško gyvenimo įgūdžiai:
1.4.1. 150 asmenų palaiko ryšius su artimaisiais
(metų pradžioje buvo 147 asmenų);
1.4.2. 124 asmenų (iš 160 galinčių) nuolat dalyvauja
savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos
ir (ar) užimtumo programose;
1.4.3. 110 asmenų savarankiškai ar padedant
darbuotojams tvarkosi gyvenamąją aplinką (metų
pradžioje buvo 100 asmenų);
1.4.4. 50 asmenų savarankiškai ar padedant
darbuotojams gaminasi maistą (metų pradžioje buvo
45 asmenys);
1.5. asmenys, turintys negalią, integruojami į
bendruomenę:
1.5.1. 30 asmenų gyvena grupinio gyvenimo
namuose (metų pradžioje buvo 20 asmenų);
1.5.2. 1 asmuo išvyko iš globos namų gyventi
bendruomenėje;
1.6. įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos
bendruomenės gyventojams:
1.6.1. įsteigta 6 vietos trumpalaikei socialinei globai
/ laikino atokvėpio paslaugai teikti, per metus
suteikta trumpalaikė socialinė globa 10 asmenų,;
1.7. įgyvendintos programos / priemonės:
1.7.1. susirgimų / ligų prevencijai:
1.7.1.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių programa, patikrinti 10 mot.
1.7.1.2. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa., patikrinti 40vyr.
1.7.1.3. Mamografinės patikros dėl krūties vėžio
programa, patikrinti 20 moterų.
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2.
užtikrinti
įstaigoje tinkamą
asmens
fizinę
aplinką

3.
užtikrinti
tinkamą
įstaigos

1.7.1.4. Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa,
patikrinti 50 mot. ir 70 vyr.
1.7.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa. Patikrinti 80 gyventojai.
1.7.1.6. Skiepų prevencija, paskiepyti gripo vakcina
150 gyv.
1.7.1.7. TUB prevencija, plaučių florogramos
atliekamos pagal poreikį, atlikti 100 gyv.
1.7.1.8. Leidžiamas sienlaikraštis sveikatos
gerinimo ir profilaktikos tema, patarta, kaip
išsaugoti sveikatą ir išvengti ligų.
1.7.2. žalingų įpročių prevencijai:
1.7.2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.80gyv.
1.7.3. neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai:
1.7.3.1. Gyventojo apsauga nuo smurto,
išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl
rasės, religijos, negalios, socialinės padėties,
asmeninių savybių, gebėjimų 240gyv.
1.7.3.2. Saugi ir stabili gyvenamoji aplinka. Traumų
, griuvimų rizika ir prevencija.240 gyv.
2.1. 102 asmenims užtikrinta galimybė greitai,
neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti
personalą, jeigu to reikalauja jų sveikatos būklė
(metų pradžioje buvo 102 asmenų);
2.2. higienos patalpos yra įrengtos prie 0
gyvenamųjų kambarių (metų pradžioje buvo 0
kambarių);
2.3. triviečių kambarių skaičius sumažėjo iki 66
(metų pradžioje buvo 76 triviečiai kambariai)
3.1. įstaigos darbuotojams sudarytos sąlygos
papildomai kelti profesinę kvalifikaciją:

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams
reikalams; vyr.
slaugos

2018
metai

administratorius

Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniams

2018
metai
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veiklos
organizavimą

3.1.1. 88 socialinę globą teikiančių darbuotojų, iš jų
16 socialinių darbuotojų, 52 socialinių darbuotojų
padėjėjų ir 20 sveikatos priežiūros darbuotojų,
tobulino profesinę kvalifikaciją daugiau valandų,
nei privaloma pagal nustatytus reikalavimus;
3.1.2. 15 darbuotojų dalyvavo mokymuose perėjimo
nuo institucinės globos prie bendruomenėje
teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų
organizavimo temomis;
3.1.3. 11 kitų (ne socialinę globą teikiančių)
darbuotojų kėlė profesinę kvalifikaciją;
3.2. įdiegus naujus darbo metodus/įsigijus reikiamas
priemones, pagerėjo darbo sąlygos:
3.2.1. Atnaujinus trijų kompiuterių programinę
įrangą, pagerėjo darbo sąlygos 3 darbuotojams.
3.2.2. Įdiegus jaunimo korpuso pirmo aukšto
socialiniams darbuotojams internetą, pagerėjo darbo
sąlygos 3 darbuotojams.
3.2.3. Organizuojamas darbuotojų maitinimas.
Maitinimo paslauga naudojasi 60 darbuotojų.
3.2.4. Įrengus slaugos korpuso antrame aukšte
pagalbines patalpas, pagerėjo darbo sąlygos 16
darbuotojų.
3.2.5. Atlikus slaugos korpuso darbo kabinetų
einamąjį remontą, darbo sąlygos pagerėjo 15
darbuotojų.
3.2.4. Įsigijus sniego valytuvą, pagerės darbo
sąlygos 1 darbuotojui.
3.3. įgyvendintos priemonės, užtikrinančios
darbuotojų saugumą:
3.3.1. Suorganizuoti mokymai darbuotojų saugos
klausimais.
3.4. 12 kartų vyko socialinę globą teikiančių
darbuotojų dalykiniai susirinkimai, kurių metu

reikalams; ūkio
padalinio
vadovas, vyr.
slaugos
administratorius
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analizuojama įstaigos veikla, nagrinėjamos
problemos, ieškoma jų sprendimo būdų ir pan.;
3.5. 8 kartus vyko įstaigos tarybos susirinkimai
____________________________

