SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ „TREMTINIŲ NAMAI“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

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

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Planuotų
Per ataskaitinį
Asignavirezultatų
laikotarpį
mai
neįgyvendinipasiekti
(tūkst.
mo/viršijimo
rezultatai
eurų)
priežastys

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

955,7

-

801,6

322,0

-

322,0

460,2

Dėl socialinės
globos kainų
padidėjimo,
pensijų
indeksavimo,
mažesnių
gyventojų
išvykimų,
mirtingumo
sumažėjimo,
dėl nuolatinio
trumpalaikės
globos vietų

355,0
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kitos lėšos

173,5

I. Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas:
1. Organizuoti tinkamą asmenų
apgyvendinimą ir paskirti jų
poreikius
atitinkančias
paslaugas:
1.1. teikti senyvo amžiaus asmenų, per metus gavusių ilgalaikę 91asmuo, per
asmenims (toliau – asmenys) socialinę globą, skaičius – 101
metus gavęs
ilgalaikę socialinę globą
ilgalaikę
socialinę
globą

1.2. atlikti išsamų ir visapusišką 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų
asmens poreikių vertinimą, atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti
pagal
įvertintus
poreikius individualūs socialinės globos planai;
sudaryti individualų socialinės
globos planą

užimtumo.
Dėl nuolatinio
trumpalaikės
globos vietų
užimtumo

neįgyvendinta
dėl gyventojų
mirštamumo,
kuris
sumažėjo
lyginant su
2017 m. 58
proc.

100 proc.
įgyvendinta
naujai
apgyvendintų
asmenų
atliktas
poreikių
vertinimas ir
sudaryti
individualūs
socialinės
globos planai;

124,6
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įstaigoje gyvenančių asmenų, kurių 87 įstaigoje
individualūs socialinės globos planai gyvenančių
peržiūrėti ir patikslinti, skaičius – 87 asmenų
individualūs
socialinės
globos planai
peržiūrėti ir
patikslinti

įgyvendinta

1.3.
užtikrinti
įstaigoje
gyvenančių asmenų poreikių
tenkinimą, sudaryti sąlygas
įgalinti asmenis:
1.3.1.
užtikrinti
įstaigoje asmenų, kuriems, įsigijus funkcines 15 asmenų,
įgyvendinta
tinkamą asmenų fizinę aplinką lovas, pagerintos kūno padėties įsigijus
keitimo sąlygos, skaičius – 15;
funkcines
lovas,
pagerintos
kūno padėties
keitimo
sąlygos;
asmenų, kuriems, įdiegus automatinių
vartų sistemą, valdomą nuotoliniu
būdu, užtikrintas saugumas, skaičius –
87;

87 asmenys,
įgyvendinta
kuriems,
įdiegus
automatinių
vartų sistemą,
valdomą
nuotoliniu
būdu,
užtikrintas
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saugumas;
asmenų,
kuriems,
atnaujinus
televizijos signalo priėmimo sistemą,
pagerinta
televizijos
duomenų
perdavimo kokybė, skaičius – 87

87 asmenys,
kuriems,
atnaujinus
televizijos
signalo
priėmimo
sistemą,
pagerinta
televizijos
duomenų
perdavimo
kokybė

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 – 87

87 asmenys,
kuriems
užtikrinta
galimybė
greitai,
neišeinant iš
gyvenamojo
kambario,
išsikviesti
personalą

įgyvendinta

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 – 15

įgyvendinta
15 asmenų,
kurie aprūpinti
reikiamais
proteziniais,
ortopediniais
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gaminiais ir
techninės
pagalbos
priemonėmis
1.4. palaikyti, ugdyti asmenų
socialinius bei savarankiško
gyvenimo įgūdžius:
1.4.1. skatinti asmenis palaikyti asmenų, kurie palaikė ryšius su 87 asmenys,
ryšius su artimaisiais
artimaisiais, skaičius – 87 (metų kurie palaikė
ryšius su
pradžioje jų buvo 83)
artimaisiais
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 – 50 (iš 57
galinčių dalyvauti)

60 asmenų,
kurie nuolat
dalyvavo
savarankiškumo įgūdžių
ugdymo,
darbinės
veiklos ir (ar)
užimtumo
programose

įgyvendinta

įgyvendinta ir
viršinta dėl
veiklų ir
užimtumo
programų
įvairovės,
kurios yra
pritaikytos
asmenims,
turintiems
skirtingus
sveikatos
sutrikimus ir
galimybes
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1.4.3. ugdyti asmenų gebėjimus asmenų, kurie savarankiškai ar
savarankiškai
ar
padedant padedant
darbuotojams
tvarkėsi
darbuotojams
tvarkytis gyvenamąją aplinką, skaičius – 55
gyvenamąją aplinką
(metų pradžioje jų buvo 50)

55 asmenys,
kurie
savarankiškai
ar padedant
darbuotojams
tvarkėsi
gyvenamąją
aplinką

įgyvendinta

1.4.4. ugdyti asmenų gebėjimus asmenų, kurie savarankiškai ar
savarankiškai
ar
padedant padedant darbuotojams gaminosi
darbuotojams gamintis maistą
maistą, skaičius – 7 (metų pradžioje jų
buvo 7)

7 asmenys,
kurie
savarankiškai
ar padedant
darbuotojams
gaminosi
maistą

įgyvendinta

1.6. įgyvendinti programas /
priemones, skirtas:
1.6.1.
susirgimų
/
ligų 1. asmenų, dalyvavusių tuberkuliozės 1. 50 asmenų, įgyvendinta
prevencijai
profilaktikos programoje, skaičius – dalyvavo
tuberkuliozės
50;
profilaktikos
programoje;
2. asmenų, dalyvavusių cukrinio 2. 50 asmenų, įgyvendinta
diabeto
prevencijos
programoje, dalyvavo
cukrinio
skaičius – 50;
diabeto
prevencijos
programoje;
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3. asmenų, dalyvavusių peršalimo ligų 3. 50 asmenų, įgyvendinta
prevencijos programoje, skaičius – 50; dalyvavo
peršalimo ligų
prevencijos
programoje;
4. asmenų, dalyvavusių paskaitoje
„Nepilnavertė mityba, besaikio vaistų
ir
maisto
papildų
vartojimo
pasekmės“, skaičius – 50

1.6.2.
žalingų
prevencijai

4. 50 asmenų, įgyvendinta
dalyvavo
paskaitoje
„Nepilnavertė
mityba,
besaikio vaistų
ir maisto
papildų
vartojimo
pasekmės“

įpročių 1.
asmenų,
dalyvavusių 1. 50 asmenų, įgyvendinta
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo dalyvavo
prevencijos programoje, skaičius – 50; psichoaktyvių
medžiagų
vartojimo
prevencijos
programoje;
2. asmenų, dalyvavusių tabako ir 2. 50 asmenų, įgyvendinta
alkoholio
vartojimo
prevencijos dalyvavo
programoje, skaičius – 50
tabako ir
alkoholio
vartojimo
prevencijos
programoje
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2.
Teikti
paslaugas asmenų,
per
metus
gavusių 21 asmuo per
bendruomenės gyventojams
trumpalaikę socialinę globą, skaičius metus gavo
– 14
trumpalaikę
socialinę
globą

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą:
3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 1. 100 proc. įstaigos socialinių
darbuotojams tobulinti savo paslaugų srities darbuotojų tobulino
profesinę kompetenciją
savo profesinę kompetenciją ne
mažiau kaip 16 akademinių valandų
per metus;

1.100 proc.
įstaigos
socialinių
paslaugų
srities
darbuotojų
tobulino savo
profesinę
kompetenciją
ne mažiau
kaip 16
akademinių
valandų per
metus;

įgyvendinta ir
viršinta dėl:
1.sutarčių
nutraukimo
esant mirties
atvejams;
2.sutarčių
nutraukimo su
asmenims
gavus
ilgalaikės
globos
paslaugas.

įgyvendinta
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2. įstaigos socialinių paslaugų srities
darbuotojų, tobulinusių savo profesinę
kompetenciją
daugiau
nei
16
akademinių valandų per metus,
skaičius – 21;

2. 21 įstaigos įgyvendinta
socialinių
paslaugų
srities
darbuotojų,
tobulino savo
profesinę
kompetenciją
daugiau nei 16
akademinių
valandų per
metus;

3. sveikatos priežiūros specialistų, 3. 5 sveikatos įgyvendinta
tobulinusių
savo
profesinę priežiūros
kompetenciją, skaičius – 5;
specialistų,
tobulino savo
profesinę
kompetenciją;
4. kitų (ne socialines ar sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių)
darbuotojų, tobulinusių savo profesinę
kompetenciją, skaičius – 15;

4. 15 kitų (ne įgyvendinta
socialines ar
sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiančių)
darbuotojų,
tobulino savo
profesinę
kompetenciją;
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5.
darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose perėjimo nuo institucinės
globos prie bendruomenėje teikiamų
paslaugų, bendruomeninių paslaugų
organizavimo temomis, skaičius – 10

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

5. 10
įgyvendinta
darbuotojų,
dalyvavo
mokymuose
perėjimo nuo
institucinės
globos prie
bendruomenėj
e teikiamų
paslaugų,
bendruomenin
ių paslaugų
organizavimo
temomis

1. darbuotojų, dalyvavusių paskaitose 1. 20
„Konfliktinių situacijų valdymas darbuotojų,
efektyviam
socialiniam
darbui“, dalyvavo
paskaitose
skaičius – 20;
„Konfliktinių
situacijų
valdymas
efektyviam
socialiniam
darbui“;

įgyvendinta

2.
darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose „Saugaus perkėlimo
principai ir darbo ergonomika“,
skaičius – 30;

įgyvendinta

2. 30
darbuotojų,
dalyvavo
mokymuose
„Saugaus
perkėlimo
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principai ir
darbo
ergonomika“;
3. darbuotojų, kuriems, įsigijus
sveikatos
priežiūrai
reikalingą
inventorių
(kraujo
spaudimo
matavimo aparatas ir pulsoksimetras),
pagerintos darbo sąlygos, skaičius – 5;

3. 5
įgyvendinta
darbuotojams,
kuriems,
įsigijus
sveikatos
priežiūrai
reikalingą
inventorių
(kraujo
spaudimo
matavimo
aparatas ir
pulsoksimetras
), pagerintos
darbo sąlygos;

4. darbuotojų, kuriems, atnaujinus
įstaigoje esamą personalo iškvietimo
sistemą, papildomai įsigijus pagalbos
iškvietimo
mygtukus,
racijas,
švieslentes, iškvietimo reagavimo
laikrodžius, pagerintos darbo sąlygos,
skaičius – 17;

4. 17
darbuotojų,
kuriems,
atnaujinus
įstaigoje
esamą
personalo
iškvietimo
sistemą,
papildomai
įsigijus
pagalbos

įgyvendinta
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iškvietimo
mygtukus,
racijas,
švieslentes,
iškvietimo
reagavimo
laikrodžius,
pagerintos
darbo sąlygos;
5. 100 proc. darbuotojų dalyvavo 5. 100 proc.
saugaus elektros prietaisų naudojimo darbuotojų
ir priešgaisrinės saugos mokymuose; dalyvavo
saugaus
elektros
prietaisų
naudojimo ir
priešgaisrinės
saugos
mokymuose;
6. dalykinių socialinę globą teikiančių
darbuotojų susirinkimų, kurių metu
analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos
problemos, ieškota jų sprendimo būdų
ir pan., skaičius – 12

įgyvendinta

6. įvyko 12
įgyvendinta
dalykinių
socialinę
globą
teikiančių
darbuotojų
susirinkimų,
kurių metu
analizuota
įstaigos veikla,
nagrinėtos
problemos,
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ieškota jų
sprendimo
būdų ir pan.,
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

____________________________

įgyvendintos
priemonės,
užtikrinančios,
kad asmens
duomenys
įstaigoje būtų
tvarkomi
pagal
Bendrojo
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimus.

įgyvendinta
(atliktas
asmens
duomenų
vertinimo
auditas,
parengtos
Bendrojo
duomenų
apsaugos
reglamentą
atitinkančios
tvarkos, su
šiomis
tvarkomis,
supažindinti
įstaigos
darbuotojai).

