
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2020 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: 

  2891,9  2967,4 

 valstybės 

biudžeto lėšos 

  1709 Dėl darbo užmokesčio socialinių 

paslaugų srities darbuotojams 

didinimo, dėl ekstremalios 

situacijos šalyje laikotarpiu 

padidėjusio asmens apsaugos 

priemonių poreikio gauta daugiau 

lėšų, negu planuota. Lėšos, gautos 

metų pabaigoje, asmens apsaugos 
priemonėms (AAP) ir 

medikamentams pirkti liko 

nepanaudotos dėl mažesnio 

priemonių poreikio ir užsitęsusių 

AAP pirkimo procedūrų per 

Centrinę perkančiąją organizaciją. 

1758,9 

 pajamų įmokos   842,6 Gauta daugiau lėšų, nes:                                                   

-2020 m. gautos 2019 m. 

viršplaninės lėšos 27,5 tūkst. Eur;                            
Nepanaudotos lėšos dėl 

ekstremalios situacijos šalyje 

sąlygoto darbuotojų laikino 

nedarbingumo, sumažėjusio 

poreikio planuotoms prekėms ir 

paslaugoms. 

867,5 

 kitos lėšos   340,3 Gauta daugiau lėšų, nei planuota, 

nes:                                                         
- iš savivaldybių globos namuose 

apgyvendinta daugiau  asmenų, 

negu planuota;                                          

341,0 
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- 2020 m. dėl gyventojams 

mokamų didesnių išmokų gauta 
daugiau pajamų. 

Liko nepanaudota 0,7 tūkst. Eur. 

todėl, kad lėšos gautos 

paskutinėmis 2020 m. gruodžio 

mėnesio dienomis. 

 

  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 

stacionariame globos 
padalinyje 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą, skaičius 

– 286 

296 asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą. 

1.1. Planuotas rezultatas viršytas, 

nes įstaigoje paslaugos buvo 

teikiamos didesniam klientų 
skaičiui, nei planuota.  

1.2. teikti asmenims 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo 

namuose 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, skaičius – 10 

10 asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose 

1.2. Įgyvendinta 

1.3. atlikti išsamų ir 
visapusišką asmens 

poreikių vertinimą, pagal 

įvertintus poreikius 

sudaryti individualų 

socialinės globos planą 

1. atliktas 100 proc. naujai 
apgyvendintų asmenų poreikių 

vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos 

planai; 

2. įstaigoje gyvenančių asmenų, 

kurių individualūs socialinės 

globos planai peržiūrėti ir 

patikslinti, skaičius – 286 

1. 100 % naujai apgyvendintų 
asmenų atliktas poreikių vertinimas 

ir sudaryti individualūs socialinės 

globos planai. 

 

2. 296 įstaigoje gyvenančių asmenų 

peržiūrėti ir patikslinti individualūs 

socialinės globos planai. 

1.3.1. Įgyvendinta 
 

 

 

 

1.3.2. Planuotas rezultatas viršytas, 

nes įstaigoje paslaugos buvo 

teikiamos didesniam klientų 

skaičiui, nei planuota.  

1.4. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų 

poreikių tenkinimą, 

sudaryti sąlygas įgalinti 

asmenis: 
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1.4.1. užtikrinti tinkamą 

įstaigoje gyvenančių 
asmenų fizinę aplinką 

1. asmenų, gyvenančių 150 vietų 

gyvenamojo korpuso antrame 
aukšte, kuriame suremontuotas 

bendrojo naudojimo koridorius, 

skaičius – 28; 

 

 

2. įstaigoje gyvenančių asmenų, 

kurių gyvenamuosiuose 

kambariuose atliktas kosmetinis 

remontas, skaičius – 18; 

 

3. triviečių kambarių skaičius 
sumažintas iki 14 (metų pradžioje 

buvo 15) 

1. 150 vietų gyvenamojo korpuso 

antrame aukšte pradėti remonto 
darbai (sienų dažymas), kurie 

nebaigti dėl COVID-19 infekcijos 

atsiradimo įstaigoje, todėl 

gyvenimo sąlygos nepagerėjo 28 

gyventojams; 

2. Kambarių remontas neatliktas 

dėl COVID-19 infekcijos 

atsiradimo įstaigoje, todėl 

gyvenimo sąlygos nepagerėjo 18 

gyventojų; 

3. Triviečių kambarių skaičius 
padidėjo iki 25, nes dėl COVID-19 

infekcijos valdymo buvo paruoštos 

izoliacinės patalpos (atlaisvinti 5 

dviviečiai kambariai ir jų 

gyventojai laikinai perkelti į kitus 

10 dviviečių kambarių). 

1.4.1.1. Neįgyvendinta dėl 

ekstremalios situacijos šalyje ir 
COVID-19 infekcijos plitimo 

įstaigoje; 

 

 

 

1.4.1.2. Neįgyvendinta dėl 

ekstremalios situacijos šalyje ir 

COVID-19 infekcijos plitimo 

įstaigoje; 

 

1.4.1.3. Planuotas rezultatas 
nepasiektas dėl ekstremalios 

situacijos šalyje ir COVID-19 

infekcijos plitimo įstaigoje. 

1.4.2. užtikrinti asmenims 

galimybę greitai, 

neišeinant iš gyvenamojo 
kambario, išsikviesti 

personalą, jeigu to reikia 

dėl jų sveikatos būklės 

asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti 
personalą, skaičius  280 

280 asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti 
personalą. 

1.4.2. Įgyvendinta 

1.4.3. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, 

skaičius – 10  

19 asmenų 2020 m. aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir techninės 

pagalbos priemonėmis (7 asmenys 

- akiniais, 6 asmenys - dantų 

protezais, 1 asmuo kojos protezu, 3 
asmenys – ortopediniais batais, 2 

asmenys - funkcinėmis lovomis ir 

antipraguliniais čiužiniais). 

1.4.3. Planuotas rezultatas viršytas 

– esant poreikiui daugiau asmenų  

aprūpinta proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir techninės 

pagalbos priemonėmis. 

1.5. palaikyti, ugdyti 

asmenų socialinius ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

   

1.5.1. skatinti asmenis 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė ryšius su 

artimaisiais, skaičius – 142 (metų 

pradžioje buvo 141) 

142 asmenys palaikė ryšius su 

artimaisiais nuotoliniu būdu 

  

 

1.5.1. Įgyvendinta 

1.5.2. skatinti asmenis 

nuolat dalyvauti 

savarankiškumo įgūdžių 
ugdymo, darbinės veiklos 

asmenų, kurie nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo 

150 asmenų nuolat dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo 
programose (keramikos 

1.5.2. Įgyvendinta 
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ir (ar) užimtumo 

programose 

programose, skaičius – 150 (iš 

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. vyko 

atvirose erdvėse arba laikantis 

valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų 

vadovo (toliau - OV) sprendimais 

nustatytų reikalavimų 

1.5.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, skaičius – 

182  

182 asmenys savarankiškai ar 

padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką (savarankiškas 

ar dalinis gyvenamųjų kambarių 

tvarkymas, lauko aplinkos 

tvarkymas, želdinių priežiūra ir 

kt.). 

1.5.3. Įgyvendinta 

1.5.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi 

maistą, skaičius – 68 (metų 

pradžioje jų buvo 67). 

67 asmenys savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi 

maistą. 

1.5.4. Įgyvendinta 

1.6. įgyvendinti 

programas / priemones, 

skirtas: 

   

1.6.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos 

programoje, skaičius – 59; 

2. asmenų, kuriems buvo atliktas 

prostatos specifinio antigeno 

tyrimas, skaičius – 28; 

3. asmenų, dalyvavusių krūties 

vėžio prevencijos programoje, 

skaičius – 29; 
4. asmenų, dalyvavusių gimdos 

kaklelio vėžio prevencijos 

programoje, skaičius – 25; 

5. asmenų, kuriems buvo atliktas 

plaučių ligų prevencijos tyrimas, 

skaičius – 247; 

6. asmenų, kuriems buvo atliktas 

bendrasis kraujo tyrimas, skaičius 

– 147 

1. 48 asmenys dalyvavo širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos 

programoje; 

2. 14 asmenų buvo atliktas 

prostatos specifinio antigeno 

tyrimas; 

3.  18 asmenų dalyvavo krūties 

vėžio prevencijos programoje; 

 
4. 12 asmenų dalyvavo gimdos 

kaklelio vėžio prevencijos 

programoje; 

5. 74 asmenims atliktas plaučių 

ligų prevencijos tyrimas; 

 

6. 119 asmenų buvo atliktas 

bendras kraujo tyrimas. 

1.6.1. Planuoti rezultatai nepasiekti 

dėl ekstremalios situacijos šalyje ir 

COVID-19 infekcijos plitimo 

gydymo įstaigose. 
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1.6.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių bendrosios 

praktikos slaugytojų skaitytose 
sveikatingumo paskaitose, 

psichologo ir medicinos 

psichologo organizuotuose 

individualiuose bei grupiniuose 

pokalbiuose apie tabako, 

alkoholio, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

žalą žmogaus organizmui, 

skaičius – 80 

1. 90 asmenų dalyvavo psichologo 

bei medicinos psichologo 
nuotoliniu būdu organizuotuose 

individualiuose pokalbiuose ir 8 

grupiniuose užsiėmimuose apie 

tabako, alkoholio bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo žalą 

žmogaus organizmui, kurie vyko 

nuotoliniu būdu, ne karantino 

laikotarpiu - atvirose erdvėse 

laikantis OV sprendimais nustatytų 

reikalavimų 

1.6.2. Planuotas rezultatas viršytas 

dėl sumažėjusių aktyvaus 
užimtumo galimybių gyventojams  

1.6.3. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

asmenų, dalyvavusių įstaigos 

psichologo skaitytose paskaitose, 

skirtose neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai, skaičius – 160 

160 asmenų dalyvavo įstaigos 

psichologo individualiose 

konsultacijose, skirtose 

negatyvumo prevencijai ir teigiamų 

emocijų raiškai (iš jų – 113 

konsultacijų nuotoliniu būdu) 

1.6.3. Įgyvendinta 

1.7. asmenis, turinčius 
negalią, integruoti į 

bendruomenę 

1. asmenų, išvykusių iš globos 
namų gyventi bendruomenėje, 

skaičius – 1; 

 

 

2. Joniškyje įsteigtų grupinio 

gyvenimo namų gyventojų, 

kuriems organizuotas užimtumas 

bendruomenėje, skaičius – 9 

1. savarankiškai gyventi 
bendruomenėje išvykusių asmenų 

nebuvo 

 

 

2. 9 grupinio gyvenimo namų 

gyventojai dalyvauja: 

- socialinių dirbtuvių projekto 

veikloje Joniškio socialinių 

paslaugų ir užimtumo centre; 

- Joniškio seniūnijos 

organizuojamų viešųjų erdvių 

tvarkymo veikloje. 

1.7.1. Planuotas rezultatas 
nepasiektas, nes moteris dėl 

rizikingos asmens sveikatai 

situacijos šalyje nusprendė atidėti 

išvykimą vėlesniam laikui  

1.7.2. Įgyvendinta 

 

  2. Teikti paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą 

(įskaitant laikino atokvėpio 

paslaugą), skaičius – 31 

31 asmuo 2020 m. gavo 

trumpalaikę socialinę globą (t.sk. 

laikino atokvėpio paslaugą) 

įstaigoje 

2. Įgyvendinta  

  3. Užtikrinti tinkamą 
įstaigos veiklos 

organizavimą 

    

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 

1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus; 

2. 17 įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų tobulino savo 
profesinę kompetenciją daugiau nei 

3.1.1. Įgyvendinta 

 

 

 

 

3.1.2. Įgyvendinta 
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daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius – 10; 
3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius – 13; 

4. kitų (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, skaičius 

– 7; 

5. darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 
bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, bendruomeninių 

paslaugų organizavimo temomis, 

skaičius – 3. 

16 akademinių valandų per metus. 

Papildomų valandų skaičius – 512; 
3. 14 sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją; 

4. 7 darbuotojai (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiantys), tobulino savo profesinę 

kompetenciją; 

 

5. 0 darbuotojų dalyvavo 

mokymuose perėjimo nuo 

institucinės globos prie 
bendruomenėje teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų 

organizavimo temomis. 

 

 
3.1.3. Įgyvendinta 

 

 

3.1.4. Įgyvendinta 

 

 

 

 

3.1.5. Neįgyvendinta, nes dėl 

COVID-19 infekcijos plitimo 

įtakotos ekstremalios situacijos 
šalyje bei karantino nebuvo 

pasiūlymų ir nevyko  šios srities 

mokymai. 
 

  3.2. įgyvendinti 

priemones, užtikrinančias 

darbuotojų saugumą ir 

gerinančias jų darbo 

sąlygas 

1. darbuotojų, kuriems, įsigijus 

aplinkos tvarkymo įrangą, 

slaugos ir patalpų tvarkymo 

priemones, atlikus gyvenamųjų 

patalpų remontą, pagerintos 
darbo sąlygos, skaičius – 33; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 33 darbuotojams pagerėjo darbo 

sąlygos: 

1.1. atlikti gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų remontai: 

- pagal Investicijų programą 
atliktas dviejų gyvenamųjų  pastatų 

remontas įrengiant juose vidaus 

keltuvus ir išorinius pandusus 

(žmonėms su fizine negalia) - 

dviejų aukštų gyvenamuosiuose 

pastatuose įrengti vidaus keltuvai, 

asmens higienos patalpos ir vidaus 

bei lauko durys pritaikytos 

asmenims su fizine negalia, prie 

pastatų įrengti išoriniai neįgaliųjų 

pandusai, atlikta lauko ir vidaus 
patalpų dalinė apdaila; 

- šalyje paskelbus ekstremaliąją 

situaciją įstaigoje imtasi priemonių 

užsikrėtimų COVID-19 liga 

valdymui, įstaigos lėšomis įtariamų 

ar sergančių COVID-19 liga 

asmenų izoliavimui paruoštos 

patalpos, turinčios atskirą įėjimą 

bei atitinkančios higienos normų 

reikalavimus. Likusiai pastato 

daliai įrengtas naujas įėjimas ir 

įvažiavimas neįgaliesiems.  
- įstaigos kultūros namų pastate 

suremontuotos ir pritaikytos 

3.2.1. Įgyvendinta 
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2. 100 proc. darbuotojų 

organizuoti darbų saugos, 

priešgaisrinės ir civilinės saugos 

mokymai; 

3. dalykinių / metodinių socialinę 

globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kuriuose analizuota 

įstaigos veikla, nagrinėtos 

problemos, ieškota jų sprendimo 

būdų ir pan., skaičius – 5 

neįgaliųjų poreikiams asmens 

higienos patalpos; 
1.2. darbuotojų fizinio darbo 

palengvinimui įsigytas turtas:                                                                                                

- intensyvios slaugos skyriui 

įsigytos 2 elektra valdomos 

funkcinės lovos ir 2 mobilios 

vonios; 

- didesnių erdvių patalpų 

efektyvesniam valymui nupirktos 2 

grindų plovimo mašinos; 

- darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimui atliktas trijų poilsio 
kambarių remontas. 

2.100 proc. darbuotojų organizuoti 

darbų saugos, priešgaisrinės ir 

civilinės saugos mokymai. 

 

3. Įvyko 6 dalykinių socialinę 

globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kurių metu analizuota 

įstaigos veikla, nagrinėtos 

problemos, ieškota jų sprendimo 

būdų ir kt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.2. Neįgyvendinta dėl 

ekstremalios situacijos šalyje ir 

COVID-19 infekcijos plitimo 

įstaigoje 

3.2.3. Įgyvendinta. 

  3.3. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių ir kitų 

asmenų, gaunančių 

paslaugas įstaigoje, 

asmens duomenų apsaugą 

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, atnaujinami / 

koreguojami lokaliniai teisės 

aktai asmens duomenų teisinės 

apsaugos srityje 

įstaigoje įgyvendintos priemonės, 

užtikrinančios, kad įstaigos 

gyventojų ir darbuotojų asmens 

duomenys būtų tvarkomi pagal 

Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimus; 100 proc. 

atnaujinti, koreguoti lokaliniai 

teisės aktai asmens duomenų 

teisinės apsaugos srityje 

3.3. Įgyvendinta  

__________________________ 

 


