
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 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: 

  2562,9  2484,0 

 valstybės 

biudžeto lėšos 

  1563,2 30,8 tūkst. Eur. lėšų, skirtų 

pagal valstybės investicijų 

įgyvendinimo programą, 

nepanaudota dėl rangovo 

kaltės (neįvykdyta rangos 

sutartis dėl patalpų 

remonto) 

1594,0 

 pajamų įmokos   778,1 Gauta ir panaudota daugiau 

lėšų, nes:                                                   

-2018 m. gautos ir 

panaudotos 2017 m. 

viršplaninės lėšos;                            

- 2018 m. didėjo 

gyventojams mokamos 

išmokos (pensijos, 

pašalpos). 

690,0 

 kitos lėšos   221,6 Gauta ir panaudota daugiau 

lėšų, nes:                                                         

- iš savivaldybių globos 

namuose apgyvendinta 

daugiau  asmenų, negu 

planuota;                                          

- trumpalaikės socialinės 

200,0 
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globos paslaugas gavo 

daugiau asmenų, negu 

planuota, papildomai 

paslaugos teiktos 4 

asmenims. 

  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 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą, 

skaičius – 295 

294 asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę socialinę 

globą. 

1.1. Neįgyvendinta, nes 1 

asmuo, turėjęs siuntimą į 

globos namus gruodžio 

mėnesį, atsisakė gyventi 

globos namuose. 

1.2. atlikti išsamų ir 

visapusišką asmens 

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 – 290 

100 % naujai apgyvendintų 

asmenų atliktas poreikių 

vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės 

globos planai. 

290 įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti. 

1.2.1. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

1.2.2. Įgyvendinta 

1.3. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų 

poreikių tenkinimą, 

sudaryti sąlygas įgalinti 

asmenis: 
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1.3.1. užtikrinti įstaigoje 

tinkamą asmenų fizinę 

aplinką 

1. asmenų, kuriems, atlikus 

pagrindinio pastato ir 

kultūros namų pagrindinių 

laiptų remonto darbus, 

įrengus nuovažas, užtikrintas 

saugus judėjimas, skaičius – 

290; 

2. asmenų, kuriems, 

atnaujinus įstaigos 

teritorijoje esančius pėsčiųjų 

takus, užtikrintas saugus 

judėjimas, skaičius – 290; 

3. triviečių kambarių 

skaičius sumažintas iki 41 

(metų pradžioje jų buvo 43) 

Atlikus pagrindinio pastato 

ir kultūros namų pagrindinių 

laiptų remonto darbus, 

įrengus nuovažas, užtikrintas 

saugus judėjimas 290 

asmenų. 

 

Atnaujinus įstaigos 

teritorijoje esančius pėsčiųjų 

takus, užtikrintas saugus 

judėjimas 290 asmenims. 

 

Triviečių kambarių skaičius 

sumažintas iki 41. 

1.3.1.1. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.  Įgyvendinta 

 

 

 

 

1.3.1.3. Įgyvendinta 

 

 

1.3.2. 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 – 69 

290 asmenų, kuriems 

užtikrinta galimybė greitai, 

neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, išsikviesti 

personalą. 

1.3.2. Planuotas rezultatas 

viršytas, nes atnaujinta 

pagalbos iškvietimo 

sistema, įsigyti pagalbos 

išsikvietimo mygtukai 

prijungti prie bendros 

sistemos ir sumontuoti 

visuose gyvenamuosiuose 

kambariuose. 

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 – 10 

16 asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis (neįgaliųjų 

vežimėliai 5, dantų protezai 

4, akiniai 4, kojų protezai 1, 

ramentai 2). 

1.3.3. Planuotas rezultatas 

viršytas – esant poreikiui 

daugiau asmenų  aprūpinta 

proteziniais, ortopediniais 

gaminiais ir techninės 

pagalbos priemonėmis. 

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 – 

155 (metų pradžioje jų buvo 

150) 

155 asmenys, kurie  palaikė 

ryšius su artimaisiais. 

 Per 2018 m.: 

1.4.1. Įgyvendinta 
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- globos įstaigoje apsigyveno 

10 asmenų, turinčių 

artimuosius; 

- mirė 12 asmenų, turinčių 

artimuosius; 

- 4 asmenų artimieji mirė; 

- 3 asmenų artimieji atsisakė 

bendrauti su įstaigoje 

gyvenančiais asmenimis. 

 Metų pabaigoje ryšius su 

artimaisiais palaikė141 

asmuo. 

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 – 150 

(iš 220 galinčių dalyvauti) 

150 asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose (keramikos 

užsiėmimai,  meninės 

veiklos užsiėmimai, maisto 

gaminimas, daržovių, 

vaistažolių auginimas, 

aplinkos, želdinių tvarkymas 

ir priežiūra, pynimas iš 

vytelių, medžio drožyba, 

buities įgūdžių ugdymas, 

siuvimo, mezgimo, nėrimo 

užsiėmimai ir kt.) 

1.4.2. Įgyvendinta 

1.4.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

tvarkėsi gyvenamąją aplinką, 

skaičius – 180 (metų 

pradžioje jų buvo 160) 

180 asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 

(savarankiškas ar dalinis 

gyvenamųjų kambarių 

tvarkymas, lauko aplinkos 

tvarkymas, želdinių priežiūra 

ir kt.). 

1.4.3. Įgyvendinta 

1.4.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą, skaičius – 

40 (metų pradžioje jų buvo 

30) 

52 asmenys, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi 

maistą. 

1.4.4. Planuotas rezultatas 

viršytas, nes sudaromos 

sąlygos (įranga, patalpos) 

asmenims savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

pasigaminti sau maistą; iš 
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namų aplinkos atvykę 

asmenys jau turi šiuos 

įgūdžius ir gyvena įprasto 

gyvenimo ritmu. 

1.5. įgyvendinti programas 

/ priemones, skirtas: 

   

1.5.1. susirgimų/ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijos programoje, 

skaičius – 100; 

2. asmenų, dalyvavusių 

prostatos specifinio antigeno 

tyrime, skaičius – 74; 

3. asmenų, dalyvavusių 

krūties vėžio prevencijos 

programoje, skaičius – 42; 

4. asmenų, dalyvavusių 

gimdos kaklelio vėžio 

prevencijos programoje, 

skaičius – 61; 

5. asmenų, dalyvavusių 

plaučių ligų prevencijos 

tyrime, skaičius – 78; 

6. asmenų, dalyvavusių 

bendrajame kraujo tyrime, 

skaičius – 141 

1. 53 asmenys, dalyvavę 

širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijos programoje; 

 

2. 23 asmenys, dalyvavę 

prostatos specifinio antigeno 

tyrime 

3.  asmenų, dalyvavusių 

krūties vėžio prevencijos 

programoje, nebuvo; 

4. 7 asmenys, dalyvavę 

gimdos kaklelio vėžio 

prevencijos programoje; 

 

5. 248 asmenys dalyvavo 

plaučių ligų prevencijos 

tyrime; 

6. 175 asmenys dalyvavo 

bendrajame kraujo tyrime. 

1.5.1. Įgyvendinta (jei kai 

kuriose dalyse nepasiektas 

rezultatas, tai tik todėl, kad 

programinių tyrimų poreikį 

atskirai kiekvienam 

pacientui nustato 

gydytojai). Visi paskyrimai 

dėl tyrimų buvo įvykdyti, 

visais pasiūlymais 

dalyvauti ligų prevencijos 

programose buvo 

pasinaudota. 

 

 

5. Dėl nustatytos 

infekcinės ligos buvo 

atliekami pakartotiniai 

tyrimai; 

6. Daugiau tyrimų atlikta 

pagal gydytojų 

paskyrimus. 

1.5.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių 

bendrosios praktikos 

slaugytojų skaitytose 

sveikatingumo paskaitose, 

psichologo bei medicinos 

psichologo organizuotuose 

individualiuose ir 

grupiniuose pokalbiuose apie 

tabako, alkoholio bei kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo žalą 

žmogaus organizmui, 

susitikimuose su 

Anoniminių alkoholikų 

klubo nariais, skaičius – 150 

150 asmenų, dalyvavusių 

bendrosios praktikos 

slaugytojų skaitytose 

sveikatingumo paskaitose, 

psichologo bei medicinos 

psichologo organizuotuose 

individualiuose ir 

grupiniuose pokalbiuose apie 

tabako, alkoholio bei kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo žalą 

žmogaus organizmui. 

1.5.2. Įgyvendinta 
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1.5.3. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

asmenų, dalyvavusių įstaigos 

psichologo skaitytų paskaitų, 

skirtų gyventojų agresijai, 

konfliktams ir stresams 

valdyti, cikle bei susitikime 

su bendruomenės 

pareigūnais dėl kylančių 

problemų, susijusių su 

neigiamo pobūdžio įvykiais, 

sprendimo, skaičius – 213 

213 asmenų, dalyvavusių 

įstaigos psichologo skaitytų 

paskaitų, skirtų gyventojų 

agresijai, konfliktams ir 

stresams valdyti, cikle, 

socialinių darbuotojų ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojų pravestose 

paskaitose bei susitikime su 

bendruomenės pareigūnais 

dėl kylančių problemų, 

susijusių su neigiamo 

pobūdžio įvykiais, 

sprendimo. 

1.5.3. Įgyvendinta 

1.6. asmenis, turinčius 

negalią, integruoti į 

bendruomenę 

 asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius – 3 

2018 m. atlikti veiksmai trijų 

moterų integracijai į 

visuomenę: Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimu joms skirtas 

socialinis būstas Joniškyje, 

jos registruotos užimtumo 

tarnyboje, su savivaldybės 

socialinės paramos skyriumi 

suderinti veiksmai dėl 

socialinių paslaugų 

tęstinumo. 2019 m. sausio 

mėn. moterys išvyksta į 

Joniškio miestą gyventi 

savarankiškai. 

1.6. Neįgyvendinta. 

Užsitęsė klausimo 

sprendimas Joniškio rajono 

savivaldybės taryboje dėl 

socialinio būsto skyrimo, 

todėl moterys negalėjo 

išvykti iš globos namų 

gyventi savarankiškai. 

 

  2. Teikti paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 14 

18 asmenų 2018 m. gavo 

trumpalaikę socialinę globą 

įstaigoje. 

2. Planuotas rezultatas 

viršytas, nes trumpalaikės 

paslaugos įstaigoje keliems 

žmonėms buvo teikiamos 

trumpesnį nei 6 mėnesių 

laikotarpį. 

 

  3. Užtikrinti tinkamą 

įstaigos veiklos 

organizavimą 
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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;  

2. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per 

metus, skaičius – 20; 

 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 5; 

4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 8; 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, bendruomeninių 

paslaugų organizavimo 

temomis, skaičius – 10 

1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų tobulino savo 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus; 

2. 20 įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 16 

akademinių valandų per 

metus. Papildomų valandų 

skaičius 326; 

3. 5 sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją; 

 

4. 8 darbuotojai (ne 

socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiantys), tobulino savo 

profesinę kompetenciją; 

 

5. 7 darbuotojai, dalyvavę 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, bendruomeninių 

paslaugų organizavimo 

temomis. 

3.1.1. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

3.1.2. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Įgyvendinta 

 

 

 

3.1.4. Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

3.1.5. Neįgyvendinta, nes 

negavome daugiau 

pasiūlymų šios srities 

mokymams. 

  3.2. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų 

saugumą ir gerinančias jų 

darbo sąlygas 

1. darbuotojų, kuriems, 

įsigijus  funkcines lovas, 

stacionarius kompiuterius su 

reikiama įranga ir 

programomis bei aplinkos 

tvarkymo įrangą, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 

115; 

 

 

 

 

1. 115 darbuotojų, kuriems, 

įsigijus  funkcines lovas bei 

kitą sveikatos bei socialinei 

priežiūrai reikalingą turtą 

(automatinis vežimėlis, 

vaistų spintos, vaistų 

paskirstymo dispenseriai, 

racijos pagalbos išsikvietimo 

sistemai (iškvietimo 

mygtukai visuose 

kambariuose), baldai ir kita 

įranga intensyvios priežiūros 

3.2.1. Įgyvendinta 
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2. 100 proc. darbuotojų 

organizuoti darbų saugos, 

priešgaisrinės ir civilinės 

saugos mokymai; 

3. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, 

ieškota jų sprendimo būdų ir 

pan., skaičius – 10 

kambariui), atnaujinus 

esamą kompiuterinę įrangą, 

įsigijus naujus stacionarius 

kompiuterius su reikiama 

įranga ir programomis (5 

vnt.) bei aplinkos tvarkymo 

įrangą (2 žoliapjoves, 

pūstuvą lapams, sniegui), 

pagerintos darbo sąlygos. 

2.100 proc. darbuotojų 

organizuoti darbų saugos, 

priešgaisrinės ir civilinės 

saugos mokymai. 

3. Įvyko 10 dalykinių 

socialinę globą teikiančių 

darbuotojų susirinkimų, 

kurių metu analizuota 

įstaigos veikla, nagrinėtos 

problemos, ieškota jų 

sprendimo būdų ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Įgyvendinta 

 

 

 

3.2.3. Įgyvendinta 

  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 

Įstaigoje įgyvendintos 

priemonės, užtikrinančios, 

kad asmens duomenys 

įstaigoje būtų tvarkomi pagal 

Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimus: 

atliktas įstaigoje tvarkomų 

asmens duomenų auditas 

(esamos duomenų tvarkymo 

situacijos analizė ir 

sprendimų parinkimas), 

parengti lokaliniai teisės 

aktai asmens duomenų 

teisinės apsaugos srityje, 

paskirtas duomenų apsaugos 

pareigūnas. 

3.3. Įgyvendinta  

__________________________ 

 

 


