
SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2021 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) 

09.003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 

02 02 17 Sudaryti 

sąlygas 

socialinės 

globos ir kitų 

įstaigų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

veiklai 

 

 Priemonei 

įgyvendinti 

skirtos: 

  2355,0  2424,2 

 valstybės 

biudžeto lėšos 

  695,0 2021-06-18 SADM 

pažyma Nr. 577FM 

skirti papildomi 

asignavimai - 130,0 

tūkst. Eur; 

2021-12-01 SADM 

pažyma Nr. 709FM 

skirti papildomi 

asignavimai apsaugos 

priemonėms - 27,0 

tūkst. Eur. 

852,0 

 pajamų įmokos   1020,01 2021 metų pajamų 

įmokų  planas 

patvirtintas 2021 m. 

sausio 7d., kai dar 

nebuvo patvirtinti 

pajamų įmokų 

surinkimui įtakojantys 

sprendimai: Socialinės 

962,2 
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apsaugos ir darbo 

ministerijos 2021 m. 

kovo 2 d. įsakymu Nr. 

A1-182 „Dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministro 2020 m. 

rugsėjo 11 d. įsakymo 

Nr.A1-829 “Dėl 2021 

m. planinio vidutinio 

metinio ilgalaikės 

socialinės globos 

teikimo socialinės 

globos įstaigose vietų 

skaičiaus 

patvirtinimo“, įstaigai 

2021 m. patvirtinta 10 

vietų mažiau, nei 2020 

metams. Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 2021 m. 

balandžio 23 d. raštu 

Nr.(14.2E-32) SD-

2088 „Dėl siuntimų 

stabdymo į Suvalkijos 

socialinės globos 

namus“ laikinai 

sustabdė naujų 

siuntimų išdavimą į 

globos namus. 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 2021 

m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr.A1-628 

“Dėl 2022 m. planinio 

vidutinio metinio 

ilgalaikės socialinės 

globos teikimo 

socialinės globos 

įstaigose vietų 

skaičiaus patvirtinimo“ 
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2022 metams 

patvirtino 178 

socialinės globos 

vietas, iki 2021 m. 

įstaigoje buvo 

patvirtinta 208 

 kitos lėšos: 

1.socialinės 

globos lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

pervestos lėšos 

 

 

 

3. parama 

 

 

 

4. draudimo 

bendrovės 

pervestos lėšos 

 

  640,0 

640,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metų pradžioje 

įkelta 2020 m. 

nepanaudotas likutis 

– 20,1 tūkst. Eur, per 

metus surinkta 

mažiau lėšų - 566,6 

tūkst. Eur, nei 

planuota dėl tų pačių 

aukščiau išvardintų 

priežasčių - 

gyventojų 

sumažėjimo; 

2. 2021-01-08 ir 

2021-02-09 

pateiktos paraiškos 

darbo užmokesčiui 

darbuotojams, kurie 

teikė paslaugas 

COVID-19 

sergantiems 

gyventojams. 

3. Per metus gauta: 

iš VMI 1,2% nuo 

pajamų mokesčio;  

iš juridinio asmens 

4. Suma, gauta iš 

draudimo bendrovės, 

viršijanti padarytą  

žalą 

 

610,0 

586,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

1,0 

0,2 
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  Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:  

  1. Organizuoti tinkamą 

asmenų apgyvendinimą ir 

paskirti jų poreikius 

atitinkančias paslaugas: 

  

 

 

 

1.1.  asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos padalinyje, 

skaičius – 197; 

 

 

 

1.2. asmenų, gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, skaičius – 

10; 

 

1.3.1. naujai atvykusiems 12 

asmenims (100 proc.) atliktas 

poreikių vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės globos 

planai; 

1.3.2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

socialinės globos planai peržiūrėti 

ir patikslinti, skaičius – 207; 

 

 

1.4. 2021-12-28 atliktas 

socialinės globos įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybės 

įvertinimas, pasitelkus išorės 

ekspertus MB „SOCLEGIS“, ir 

parengtos rekomendacijos. 7 

rekomendacijos iš 16 yra 

įgyvendintos: 

 

 

 

 

Neįgyvendinta, dėl 

sustabdyto siuntimo 

išdavimo 

apgyvendinti 

asmenis, sumažintas 

vietų skaičius 

 

Įgyvendinta, viršyta 

(dėl didesnės 

gyventojų kaitos) 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Neįgyvendinta, dėl 

sustabdyto siuntimo 

išdavimo 

apgyvendinti 

asmenis, sumažintas 

vietų skaičius 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. teikti asmenims 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje 

asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 220 

 

 

 

1.2. teikti asmenims 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo 

namuose 

asmenų, gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, skaičius – 

8 

1.3. atlikti išsamų 

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 – 208 

 

1.4. gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę: 

atliktas socialinės globos 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybės įvertinimas, 

pasitelkus išorės ekspertus, ir 

parengtos rekomendacijos 
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1. Dvišalėje sutartyje numatyta 

žyma, kad asmuo susipažino su 

vidaus tvarkos taisyklėmis, o už 

jų nesilaikymą gali būti šalinamas 

iš globos namų. 

2. Gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklių 49.3 p. numatyta, kad 

apie planuojamą pašalinimą iš 

anksto informuojamas gyventojas 

ir jo artimieji. 

3. Pakoreguotas Gyventojų 

vidaus tvarkos taisyklių 10 p., 

nustatantis, kad kambarys gali 

būti keičiamas tik suderinus su 

gyventoju, atsižvelgus į jo 

nuomonę. 

4. 2 kartus metuose vykdyta 

periodinė dalies gyventojų 

apklausa dėl maitinimo paslaugų 

kokybės, raciono pasirinkimo 

(2021-04-14 patvirtintas 

direktoriaus įsakymu Nr. V-66 

gyventojų maitinimo tvarkos 

aprašas). 

5. Papildytas gyventojų vidaus 

tvarkos taisyklių 49 p., kad 

pašalinant gyventoją, bus 

sprendžiami jo socialinės globos 

tęstinumo ir jo saugumo 

klausimai. 

6. Pakoreguoti Gyventojų vidaus 

tvarkos taisyklių 40 ir 42 p., 

numatant, kad išvykstant 

gyventojui laikinai, su priimančiu 

asmeniu sudaroma sutartis. 
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1.5. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų 

poreikių tenkinimą, 

sudaryti sąlygas įgalinti 

asmenis: 

 7. Kambariai individualizuoti ir 

apipavidalinti atsižvelgiant į 

gyventojų pageidavimus. 

 

 

1.5.1. globos namų 2 korpuse 

įsteigtos 2 vietos laikino 

atokvėpio paslaugai teikti; 

 

 

1.5.2. asmenų, kuriems, 

suremontavus 302 m² (20 

gyvenamųjų kambarių), 50 m² 

higienos patalpų, 124 m² 

bendrojo naudojimo patalpų, 

pagerintos gyvenimo sąlygos, 

bendravimo, poilsio ir maitinimo 

sąlygos skaičius – 49; 

1.5.3. asmenų, kuriems, įrengus 

sveikatos priežiūros specialistams 

darbo kabinetą 1 korpuso 1 

aukšte, greta patalpų, kuriose 

slaugomi ligoniai, pagerėjo 

teikiamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybė ir 

kurių sveikatos problemos buvo 

sprendžiamos operatyviai laiku, 

skaičius – 58 

 

1.5.2. senosios iškvietimo 

sistemos vietoje sumontuota 

nauja, įrengiant iškvietimo 

mygtukus prie kiekvienos lovos. 

Asmenų, kuriems užtikrinta 

galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti 

personalą, skaičius – 59 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. užtikrinti tinkamą 

įstaigoje gyvenančių 

asmenų fizinę aplinką 

1. gavus papildomą 

finansavimą, globos namų 2 

korpuse įsteigtos 2 vietos 

laikino atokvėpio paslaugai 

teikti; 

2. asmenų, kuriems 

suremontavus 226 m² 

bendrojo naudojimo patalpų, 

pagerintos bendravimo, 

poilsio ir maitinimo sąlygos, 

skaičius – 50; 

 

 

3. asmenų, kuriems, įrengus 

sveikatos priežiūros 

specialistams darbo kabinetą 

1 korpuso 1 aukšte, greta 

patalpų, kuriose slaugomi 

ligoniai, pagerėjo teikiamų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybė ir kurių 

sveikatos problemos buvo 

sprendžiamos operatyviai 

laiku, skaičius – 55 

1.5.2. 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 – 59 
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1.5.3. asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, 

skaičius – 20 

1.5.4.1. asmenų, kuriems, 

bendradarbiaujant su savivaldybe, 

senjorų ir neįgalių žmonių dienos 

centru „Židinys“, įgijo maisto 

ruošimo, siuvimo, suvenyrų 

gamybos, floristikos, socialinio 

bendravimo įgūdžius, pagerintos 

aktyvaus laisvalaikio sąlygos, 

skaičius – 8; 

1.5.4.2. asmenų, lankiusių 

socialines dirbtuves 

Marijampolėje, skaičius – 1; 

 

1.5.4.3. asmenų, kuriems, 

bendradarbiaujant su 

Marijampolės krašto žmonių su 

negalia sporto klubu „Siekis“, 

pagerintos aktyvaus laisvalaikio 

sąlygos, dalyvavo sportinėse 

varžybose su Marijampolės ir 

kitų regionų giminingų įstaigų 

gyventojais, pagerino bendravimo 

įgūdžius, praplėtė pažinčių ratą, 

pagerėjo gyventojų savivertė ir 

pasitikėjimas savimi, 

skaičius – 15; 

1.5.4.4. Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbus 

ekstremaliąją situaciją, giminingų 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neįgyvendinta 

 

 

1.5.3. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 20 

1.5.4. gerinti gyventojų 

aktyvaus laisvalaikio 

sąlygas: 

1. asmenų, kuriems, 

bendradarbiaujant su 

savivaldybe, senjorų ir 

neįgalių žmonių dienos centru 

„Židinys“, pagerintos 

aktyvaus laisvalaikio sąlygos, 

skaičius – 8; 

 
 

2. asmenų, lankiusių 

socialines dirbtuves 

Marijampolėje, skaičius – 1; 

 

3. asmenų, kuriems, 

bendradarbiaujant su 

Marijampolės krašto žmonių 

su negalia sporto klubu 

„Siekis“, pagerintos aktyvaus 

laisvalaikio sąlygos, 

skaičius – 10; 

 

 

 

 

 

 

4. asmenų, dalyvavusių 

giminingų globos įstaigų ir 

regiono neįgaliųjų 
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organizacijų dviračių žygyje, 

skaičius – 6 

 

globos įstaigų ir regiono 

neįgaliųjų organizacijų dviračių 

žygis neįvyko. 

 

 

 

 

 

1.6.1. asmenų, kurie palaikė 

ryšius su artimaisiais 

(artimiesiems buvo suteikta 

informacija apie juos), skaičius – 

170 

 

 

 

1.6.2. peržiūrėtos ir atnaujintos 

vidaus tvarkos taisyklės dėl 

informacijos apie gyventoją 

teikimo apibrėžtam gyventojų 

artimųjų ratui, teikimo sąlygos, 

informacijos apimtis ir užtikrintas 

tų taisyklių laikymasis 

1.6.3. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedami 

darbuotojų tvarkėsi gyvenamąją 

aplinką, skaičius – 86; 

 

1.6.4. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi maistą, 

skaičius – 52 

 

 
 

1.7.1. asmenų, dalyvavusių 

širdies ir kraujagyslių ligų 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neįgyvendinta, dėl 

sustabdytų siuntimų 

apsigyventi globos 

namuose, sumažinto 

gyventojų planinio 

skaičiaus. 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

1.6. palaikyti, ugdyti 

asmenų socialinius ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

 

1.6.1. skatinti asmenis 

palaikyti ryšius su 

artimaisiais ir užtikrinti 

informacijos apie 

gyventojo sveikatos, 

emocinę būklę ir kt. 

pateikimą artimiesiems 

laiku 

asmenų, kurie palaikė ryšius 

su artimaisiais (artimiesiems 

buvo suteikta informacija apie 

juos), skaičius – 180 

(metų pradžioje jų buvo 170) 

1.6.2. peržiūrėti įstaigos 

vidaus tvarkos taisykles dėl 

informacijos apie gyventoją 

teikimo artimiesiems ir 

užtikrinti tų taisyklių 

laikymąsi  

peržiūrėtos ir atnaujintos 

vidaus tvarkos taisyklės dėl 

informacijos apie gyventoją 

teikimo artimiesiems ir 

užtikrintas tų taisyklių 

laikymasis 

 

1.6.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją 

aplinką 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedami darbuotojų tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, skaičius 

– 46 (metų pradžioje buvo 42) 

1.6.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

asmenų, kurie savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

gaminosi maistą, skaičius–48 

(metų pradžioje buvo 46) 

1.7. įgyvendinti programas 

/ priemones, skirtas: 

 

1.7.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių širdies 

ir kraujagyslių ligų 
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prevencijos programoje, 

skaičius – 35; 

2. asmenų, dalyvavusių 

priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 20; 

3. asmenų, dalyvavusių 

storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 20; 

4. asmenų, dalyvavusių 

patikros dėl krūties vėžio 

programoje, skaičius – 10; 

5. asmenų, dalyvavusių 

patikros dėl gimdos kaklelio 

vėžio programoje, skaičius – 

10; 

6. asmenų, dalyvavusių 

tuberkuliozės profilaktikos 

programoje, skaičius – 208; 

 

 

 

prevencijos programoje, skaičius 

– 35; 

1.7.1.2. asmenų, dalyvavusių 

priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 20; 

1.7.1.3. asmenų, dalyvavusių 

storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programoje, skaičius – 20; 

1.7.1.4. asmenų, dalyvavusių 

patikros dėl krūties vėžio 

programoje, skaičius – 10; 

1.7.1.5. asmenų, dalyvavusių 

patikros dėl gimdos kaklelio 

vėžio programoje, skaičius – 11; 

 

1.7.1.6. asmenų, dalyvavusių 

tuberkuliozės profilaktikos 

programoje, skaičius – 207 

 

 

 

1.7.2. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose apie tabako, 

alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų žalą 

žmogaus sveikatai, skaičius – 58 

 
1.8.1. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius – 4 

1.8.2. grupinio gyvenimo namų 

gyventojų, nuolat gaunančių 

dienos užimtumo / socialinių 

dirbtuvių paslaugas 

bendruomenėje, skaičius – 9 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Neįgyvendinta, dėl 

sustabdytų siuntimų 

išdavimo 

apgyvendinti 

asmenis, sumažintas 

vietų skaičius 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 
 

Įgyvendinta 

 

 

Įgyvendinta 

1.7.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

 

 

 

 

asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose apie tabako, 

alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų žalą 

žmogaus sveikatai, skaičius – 

55 

1.8. asmenis, turinčius 

negalią, integruoti į 

bendruomenę: 

1. asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi bendruomenėje, 

skaičius – 1; 

2. grupinio gyvenimo namų 

gyventojų, nuolat gaunančių 

dienos užimtumo / socialinių 

dirbtuvių paslaugas 

bendruomenėje, skaičius – 9 
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  2. Teikti paslaugas 

bendruomenės 

gyventojams 

1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 4; 

2. įsteigtos 2 vietos laikino 

atokvėpio paslaugai teikti 

2.1. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius – 5; 

2.2. asmenų, per metus gavusių 

laikino atokvėpio paslaugą, 

skaičius – 2 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

Įgyvendinta 

 

  3. Užtikrinti tinkamą 

įstaigos veiklos 

organizavimą: 

    

  3.1. gerinti įstaigos veiklą parengtas įstaigos paslaugų 

kokybės gerinimo planas, 

užtikrintas jo įgyvendinimas ir 

kontrolė įstaigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 2021-09-28 patvirtinta 

teikiamų paslaugų įstaigoje 

kokybės politika/planas, 

atsižvelgiant į 2021 m. rugsėjo 15 

d. Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

pažymą Nr. ĮVP-123 „Dėl 

Suvalkijos socialinės globos 

namų nustatytų pažeidimų 

šalinimo vertinimo“, užtikrinant 

teikiamų paslaugų kokybės 

tęstinumą bei kontrolę, sudaryta 

galimybė visose veiklos srityse 

siekti optimalaus rezultato. 

Atsirado galimybė kryptingai, 

vadovaujantis planu, vykdyti 

įstaigos veiklą. 

3.2. įstaigos internetinėje 

svetainėje ir Facebook per mėnesį 

patalpinama 10-12 pranešimų 

atnaujintos, aktualios 

informacijos, regioninėje 

spaudoje 2 kartus metuose 

publikuojami straipsniai aktualia 

tematika, 1 kartą ketvirtyje 

pasidalijama reikalinga 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. gerinti įstaigos 

įvaizdžio formavimą 

bendruomenėje ir 

visuomenėje 

ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį pasidalinti gerąja 

patirtimi viešojoje erdvėje 

(žiniasklaidoje, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 
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 informacija su Marijampolės 

savivaldybės administracija 

3.3.1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų tobulino profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus;  

 

3.3.2. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų, tobulinusių 

profesinę kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių valandų per 

metus, skaičius – 37; 

 

3.3.3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją skaičius – 16; 

 

3.3.4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių) darbuotojų, 

tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius – 15; 

3.5.5. darbuotojų, kėlusių 

profesinę kompetenciją žmogaus 

teisių srityje ir reagavimo į 

neigiamo pobūdžio įvykius, jų 

analizės srityje, skaičius – 72; 

 

3.3.6. darbuotojų, dalyvavusių 

seminaruose, psichologo 

konsultacijose, mokymuose 

įtampos mažinimo ir 

psichologinės sveikatos gerinimo 

įstaigoje temomis, skaičius – 78 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

3.3. sudaryti sąlygas 

įstaigos darbuotojams 

tobulinti profesinę 

kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

tobulino profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 

16 akademinių valandų per 

metus;  

2. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų, tobulinusių 

profesinę kompetenciją 

daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius – 

4; 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 6; 

4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių) darbuotojų, 

tobulinusių profesinę 

kompetenciją, skaičius – 15; 

5. darbuotojų, kėlusių 

profesinę kompetenciją 

žmogaus teisių srityje ir 

reagavimo į neigiamo 

pobūdžio įvykius, jų analizės 

srityje, skaičius – 15; 

6. darbuotojų, dalyvavusių 

seminaruose, psichologo 

konsultacijose, mokymuose 

įtampos mažinimo ir 

psichologinės sveikatos 

gerinimo įstaigoje temomis, 

skaičius - 40 
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3.4. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų 

saugumą ir gerinančias jų 

darbo sąlygas 

 

1. darbuotojų, kuriems 

įsigijus juosmens 

stabilizavimo diržus, 

pagerintos darbo sąlygos, 

skaičius – 20; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. darbuotojų, kuriems įrengus 

darbo kabinetą 1 korpuso 1 

aukšte, greta patalpų, kuriose 

slaugomi ligoniai, pagerintos 

darbo sąlygos operatyviai 

laiku spręsti gyventojų 

sveikatos problemas, skaičius 

– 2; 

3. darbuotojams, kuriems 

suremontavus poilsio patalpas 

15,5 m² maisto ruošimo 

skyriuje, pagerėjo darbo ir 

poilsio sąlygos, skaičius – 12; 

4. 100 proc. darbuotojų 

dalyvavo gaisrinės saugos, 

civilinės saugos, darbų saugos 

ir sveikatos mokymuose; 

3. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kuriuose 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota 

jų sprendimo būdų ir pan., 

skaičius – 12. 

3.4.1. darbuotojų, kuriems, 

įsigijus: 

1. juosmens stabilizavimo diržus, 

naudojamus keliant slaugomus 

gyventojus, pagerintos darbo 

sąlygos, skaičius – 5; 

2. vartymo paklotus su 

rankenomis, verčiant, keliant 

slaugomus gyventojus, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 15; 

3. keltuvui patobulintus naujo 

pavyzdžio diržus, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 10; 

3.4.2. darbuotojų, kuriems 

įrengus darbo kabinetą 1 korpuso 

1 aukšte, greta patalpų, kuriose 

slaugomi ligoniai, pagerintos 

darbo sąlygos operatyviai laiku 

spręsti gyventojų sveikatos 

problemas, skaičius – 2; 

3.4.3. darbuotojams, kuriems 

suremontavus poilsio patalpas 

15,5 m² maisto ruošimo skyriuje, 

pagerėjo darbo ir poilsio sąlygos, 

skaičius – 12; 

3.4.4. 100 proc. darbuotojų 

dalyvavo gaisrinės saugos, 

civilinės saugos, darbo saugos ir 

sveikatos mokymuose; 

3.4.3. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kuriuose analizuota 

įstaigos veikla, nagrinėtos 

problemos, ieškota jų sprendimo 

būdų ir pan., skaičius – 12. 

Įgyvendinta, viršyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta 
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____________________ 


