JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Priemonės
kodas
03.03
03003010101

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti
rezultatai

AsignaviPlanuotų rezultatų neįgyvendinimo
mai (tūkst.
/ viršijimo priežastys
eurų)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
Sudaryti sąlygas
socialinės
globos ir kitų
įstaigų,
teikiančių
socialines
paslaugas,
veiklai
Priemonei
įgyvendinti
skirtos:
valstybės
biudžeto lėšos

2769,2

1550,0

pajamų įmokos

955,8

kitos lėšos

263,4

Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:

2569,0

Pagal Valstybės investicijų
programą grupinio gyvenimo namų
steigimui skirta 165 tūkst. Eur.,
panaudota 164 tūkst. Eur.
Gauta ir panaudota daugiau lėšų,
nes:
-2019 m. gautos ir panaudotos
2018 m. viršplaninės lėšos;
- 2019 m. dėl didesnių
gyventojams mokamų išmokų
(pensijų, pašalpų) gauta daugiau
pajamų.
Gauta daugiau lėšų, nei planuota,
nes:
- iš savivaldybių globos namuose
apgyvendinta daugiau asmenų,
negu planuota;
- 2019 m. dėl didesnių
gyventojams mokamų išmokų
gauta daugiau pajamų.
Panaudota 253,7 tūkst. Eur.
Liko nepanaudota 9,7 tūkst. Eur.
todėl, kad lėšos gautos
paskutinėmis 2019 m. gruodžio
mėnesio dienomis.

1551,0

785,0

233,0
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1. Organizuoti tinkamą
asmenų apgyvendinimą ir
paskirti jų poreikius
atitinkančias paslaugas:
1.1. teikti 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 tinkamą
įstaigoje gyvenančių
asmenų fizinę aplinką

1. asmenų, per metus gavusių
ilgalaikę socialinę globą, skaičius
– 286
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 – 286

1. 286 asmenų, per metus gavusių
ilgalaikę socialinę globą.

1. asmenų, sergančių
Alzheimerio liga, kuriems
suremontuotos ir pagal ligos
pobūdį paruoštos atskiros saugios
patalpos, skaičius – 5;

1. Atlikus patalpų remontą
Alzheimerio liga ir senatvine
demencija sergantiems asmenims
paruoštos atskiros saugios 6 vietų
patalpos, kuriose 2019 m.
apgyvendinti 5 asmenys.
2. Suremontavus 16 gyvenamųjų
kambarių ir prie jų įrengus asmens
higienos patalpas, pagerintos
gyvenimo sąlygos 32-iems
asmenims.
3. Triviečių kambarių skaičius
sumažintas iki 15.

2. asmenų, kuriems, užbaigus 15os gyvenamųjų kambarių
remontą ir prie jų įrengus asmens
higienos patalpas, pagerintos
gyvenimo sąlygos, skaičius – 27;
3. triviečių kambarių skaičius
sumažintas iki 35 (metų pradžioje
buvo 41)

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

1. asmenų, kuriems užtikrinta
galimybė greitai, neišeinant iš
gyvenamojo kambario, išsikviesti
personalą, skaičius – 277

1.1. Įgyvendinta

1. 100 % naujai apgyvendintų
1.2.1. Įgyvendinta
asmenų atliktas poreikių vertinimas
ir sudaryti individualūs socialinės
globos planai.
2. 286 įstaigoje gyvenančių asmenų 1.2.2. Įgyvendinta
peržiūrėti ir patikslinti individualūs
socialinės globos planai.

1. 277 asmenų, kuriems užtikrinta
galimybė greitai, neišeinant iš
gyvenamojo kambario, išsikviesti
personalą.

1.3.1.1. Įgyvendinta

1.3.1.2. Planuotas rezultatas
viršytas, nes suremontuota 16
gyvenamųjų kambarių ir juose
apgyvendinta 32 asmenys.
1.3.1.3. Planuotas rezultatas
viršytas, nes sumažėjus planiniam
ilgalaikės globos vietų skaičiui, 2
gyventojams išėjus gyventi
savarankiškai bei įkūrus grupinio
gyvenimo namus, sumažėjo
įstaigoje gyvenančių asmenų
skaičius.
1.3.2. Įgyvendinta
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personalą, jeigu to reikia
dėl jų sveikatos būklės
1.3.3. aprūpinti asmenis
reikiamais proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir
techninės pagalbos
priemonėmis

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

1.4.2. skatinti asmenis
nuolat dalyvauti
savarankiškumo įgūdžių
ugdymo, darbinės veiklos
ir (ar) užimtumo
programose

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

1. asmenų, kurie aprūpinti
reikiamais proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir
techninės pagalbos priemonėmis,
skaičius – 10

1. 23 asmenys 2019 m. aprūpinti
reikiamais proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir techninės
pagalbos priemonėmis (9 asmenys
- akiniais, 6 asmenys - dantų
protezais, 1 asmuo peties-alkūnės
įtvaru, 7 asmenys funkcinėmis
lovomis ir antipraguliniais
čiužiniais).

1. asmenų, kurie palaikė ryšius su 1. 142 asmenys palaikė ryšius su
artimaisiais, skaičius – 142 (metų artimaisiais.
pradžioje buvo 141)
Per 2019 m.:
- globos įstaigoje apsigyveno 5
asmenys, turintys artimuosius;
- mirė 5 asmenys, turintys
artimuosius;
- 1 asmuo atnaujino ryšius su
artimaisiais.
Metų pabaigoje ryšius su
artimaisiais palaikė142 asmuo.
1. asmenų, kurie nuolat dalyvavo 1. 191 asmenų nuolat dalyvavo
savarankiškumo įgūdžių ugdymo, savarankiškumo įgūdžių ugdymo,
darbinės veiklos ir (ar) užimtumo darbinės veiklos ir (ar) užimtumo
programose, skaičius – 140 (iš
programose (keramikos
210 galinčių dalyvauti)
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. asmenų, kurie savarankiškai ar 1. 182 asmenų savarankiškai ar
padedant darbuotojams tvarkėsi padedant darbuotojams tvarkėsi
gyvenamąją aplinką, skaičius –
gyvenamąją aplinką (savarankiškas
182 (metų pradžioje jų buvo
ar dalinis gyvenamųjų kambarių
180).
tvarkymas, lauko aplinkos
tvarkymas, želdinių priežiūra ir
kt.).

1.3.3. Planuotas rezultatas viršytas
– esant poreikiui daugiau asmenų
aprūpinta proteziniais,
ortopediniais gaminiais ir techninės
pagalbos priemonėmis.

1.4.1. Įgyvendinta

1.4.2. Pasiektas rezultatas viršytas
dėl aktyvesnių motyvavimo
priemonių, skatinančių gyventojus
dalyvauti užimtumo veiklose
(užimtumo dalyvių išvykos į
pramoginius renginius, pažintines
išvykas, skatinimas padėkomis ir
pagyrimais ir t.t.)

1.4.3. Įgyvendinta
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1.4.4. ugdyti asmenų
gebėjimus savarankiškai
ar padedant darbuotojams
gamintis maistą

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

1.5.2. žalingų įpročių
prevencijai

1.5.3. neigiamo pobūdžio
įvykių prevencijai

1. asmenų, kurie savarankiškai ar 1. 67 asmenys savarankiškai ar
padedant darbuotojams gaminosi padedant darbuotojams gaminosi
maistą, skaičius – 54 (metų
maistą.
pradžioje jų buvo 52).

1.4.4. Planuotas rezultatas viršytas,
nes sudaromos sąlygos (įranga,
patalpos) asmenims savarankiškai
ar padedant darbuotojams
pasigaminti sau maistą; iš namų
aplinkos atvykę asmenys jau turi
šiuos įgūdžius ir gyvena įprasto
gyvenimo ritmu.

1. asmenų, dalyvavusių širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos
programoje, skaičius – 74;
2. asmenų, kuriems buvo atliktas
prostatos specifinio antigeno
tyrimas, skaičius – 63;
3. asmenų, dalyvavusių krūties
vėžio prevencijos programoje,
skaičius – 25;
4. asmenų, dalyvavusių gimdos
kaklelio vėžio prevencijos
programoje, skaičius – 15;
5. asmenų, kuriems buvo atliktas
plaučių ligų prevencijos tyrimas,
skaičius – 241;
6. asmenų, buvo atliktas bendras
kraujo tyrimas, skaičius – 102.
1. 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, skaičius – 150
1. asmenų, dalyvavusių įstaigos
psichologo skaitytų paskaitų,
skirtų gyventojų agresijai,
konfliktams ir stresams valdyti,
cikle bei susitikime su
bendruomenės pareigūnais dėl

1.5.1. Planuoti rezultatai
nepasiekti, nes programinių tyrimų
poreikį nustato vidaus ligų
gydytojai. Programiniai tyrimai
buvo paskirti 354 asmenims iš 520
planuotų asmenų.

1. 32 asmenys, dalyvavę širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos
programoje;
2. 10-iai asmenų buvo atliktas
prostatos specifinio antigeno
tyrimas;
3. Asmenų, dalyvavusių krūties
vėžio prevencijos programoje,
nebuvo;
4. 1 asmuo dalyvavo gimdos
kaklelio vėžio prevencijos
programoje;
5. 241 asmeniui atliktas plaučių
ligų prevencijos tyrimas;

5. Įgyvendinta

6. 70-iai asmenų buvo atliktas
bendras kraujo tyrimas.
1. 150 asmenų dalyvavo bendrosios 1.5.2. Įgyvendinta
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. 160 asmenų dalyvavo įstaigos
1.5.3. Įgyvendinta
psichologo skaitytų paskaitų, skirtų
gyventojų agresijai, konfliktams ir
stresams valdyti, cikle, socialinių
darbuotojų ir bendrosios praktikos
slaugytojų pravestose paskaitose
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kylančių problemų, susijusių su
neigiamo pobūdžio įvykiais,
sprendimo, skaičius – 160
1.6. asmenis, turinčius
negalią, integruoti į
bendruomenę

2. Teikti paslaugas
bendruomenės
gyventojams

3. Užtikrinti tinkamą
įstaigos veiklos
organizavimą
3.1. sudaryti sąlygas
įstaigos darbuotojams
tobulinti savo profesinę
kompetenciją

1. asmenų, išvykusių iš globos
namų gyventi bendruomenėje,
skaičius – 3;
2. asmenų, apgyvendintų
grupinio gyvenimo namuose,
skaičius – 10.
1. asmenų, per metus gavusių
trumpalaikę socialinę globą,
atokvėpio paslaugą, skaičius –
34.

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 – 10;
3. sveikatos priežiūros
specialistų, tobulinusių profesinę
kompetenciją, skaičius – 7;
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

bei susitikimuose su bendruomenės
pareigūnais dėl kylančių problemų,
susijusių su neigiamo pobūdžio
įvykiais, sprendimo.
1.2019 m. 2 moterys išvyko į
1.6.1.Planuotas rezultatas
Joniškio miestą gyventi
nepasiektas, nes trečia moteris dėl
savarankiškai;
psichinės/psichologinės būklės
negalėjo išvykti gyventi
savarankiškai.
2. Joniškio mieste įsteigti grupinio 1.6.2. Įgyvendinta.
gyvenimo namai ir juose
apgyvendinta 10 asmenų.
1. 24 asmenys 2019 m. gavo
2. Planuotas rezultatas nepasiektas,
trumpalaikę socialinę globą (t.sk.
nes vėliau, nei planuota, pabaigtas
atokvėpio paslaugą) įstaigoje.
3-jų trumpalaikei globai skirtų
kambarių remontas, todėl vėliau,
nei planuota, tose patalpose
pradėtos teikti paslaugos.

1. 100 proc. įstaigos socialinių
paslaugų srities darbuotojų
tobulino savo profesinę
kompetenciją ne mažiau kaip 16
akademinių valandų per metus;
2. 12 įstaigos socialinių paslaugų
srities darbuotojų, tobulinusių savo
profesinę kompetenciją daugiau nei
16 akademinių valandų per metus.
Papildomų valandų skaičius 113;
3. 8 sveikatos priežiūros
specialistų, tobulinusių savo
profesinę kompetenciją;
4. 8 darbuotojai (ne socialines ar
sveikatos priežiūros paslaugas
teikiantys), tobulino savo profesinę
kompetenciją;

3.1.1. Įgyvendinta

3.1.2. Įgyvendinta

3.1.3. Įgyvendinta
3.1.4. Įgyvendinta

5. 3 darbuotojai dalyvavo
3.1.5. Neįgyvendinta, nes
mokymuose perėjimo nuo
negavome daugiau pasiūlymų šios
institucinės globos prie
srities mokymams.
bendruomenėje teikiamų paslaugų,
bendruomeninių paslaugų
organizavimo temomis.

6
3.2. įgyvendinti
priemones, užtikrinančias
darbuotojų saugumą ir
gerinančias jų darbo
sąlygas

paslaugų organizavimo temomis,
skaičius – 7.
1. darbuotojų, kuriems, įsigijus
aplinkos tvarkymo įrangą ir
atlikus gyvenamųjų patalpų
remontą, pagerintos darbo
sąlygos, skaičius – 26;

2. 100 proc. darbuotojų
organizuoti darbų saugos,
priešgaisrinės ir civilinės saugos
mokymai;
3. dalykinių socialinę globą
teikiančių darbuotojų
susirinkimų, kuriuose analizuota
įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo
būdų ir pan., skaičius – 11
3.3. užtikrinti įstaigoje
1.įgyvendintos priemonės,
gyvenančių ir kitų
užtikrinančios, kad asmens
asmenų, gaunančių
duomenys įstaigoje būtų
paslaugas įstaigoje,
tvarkomi pagal Bendrojo
asmens duomenų apsaugą, duomenų apsaugos reglamento
ir įgyvendinti 2016 m.
reikalavimus,
balandžio 27 d. Europos
atnaujinami/koreguojami
Parlamento ir Tarybos
lokaliniai teisės aktai asmens
reglamentą (ES) 2016/679 duomenų teisinės apsaugos
dėl fizinių asmenų
srityje.
apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas)

1. 53 darbuotojams pagerėjo darbo
sąlygos:
- atlikus patalpų remontą 150 vietų
gyvenamajame korpuse, 4 skyriuje
ir dvare;
- įsigijus mini traktorių su priekaba
aplinkos tvarkymui bei ūkio
priežiūrai;
- įsigijus sveikatos, slaugos bei
socialinei priežiūrai reikalingą turtą
(perkėlimo diržus ir paklodes,
funkcines lovas bei antipragulinius
čiužinius).
2.100 proc. darbuotojų organizuoti
darbų saugos, priešgaisrinės ir
civilinės saugos mokymai.

3.2.1. Planuotas rezultatas viršytas,
nes patalpų remontų atlikta
daugiau, nei planuota bei, esant
poreikiui, įsigytas klientų slaugai
reikalingas inventorius.

3.2.2. Įgyvendinta

3. Įvyko 11 dalykinių socialinę
3.2.3. Įgyvendinta
globą teikiančių darbuotojų
susirinkimų, kurių metu analizuota
įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo
būdų ir kt.
Įstaigoje įgyvendintos priemonės, 3.3. Įgyvendinta
užtikrinančios, kad asmens
duomenys įstaigoje būtų tvarkomi
pagal Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento reikalavimus, nuolat
atnaujinami/koreguojami lokaliniai
teisės aktai asmens duomenų
teisinės apsaugos srityje

__________________________

