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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 
 

Plečiant socialinių paslaugų sferą Prūdiškių socialinės globos namuose, vykdant institucijos 

programas ir kitas veiklas buvo įgyvendinami ir vykdomi 2011 metams veiklos plane numatyti 

tikslai:  

Prūdiškių socialinės globos namuose 2011 metais buvo teikiama socialinė globa, asmenims 

turintiems psichinę ir proto negalią, atitinkanti socialinės globos normas. Prūdiškių socialinės 

globos namų gyventojams buvo siekiama sukurti artumą namų aplinkai, buvo užtikrinami  

įvairiapusiški poreikiai: organizuojamas sveikatos paslaugų teikimas, gyventojai buvo aprūpinami 

ortopediniais, proteziniais gaminiais bei techninės pagalbos priemonėmis; gyventojams 

organizuojamas kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, darbinė veikla, laisvalaikis ir užimtumas, 

sudarytos sąlygos veikti globos namų gyventojų tarybai, įvairiomis priemonėmis buvo skatinamas 

bendravimas su globėjais, rūpintojais, šeimos nariais, artimais giminaičiais.  

Globos namuose buvo vykdomos įvairios socialinės, medicininės, kultūrinės programos, 

diegiamos naujovės teikiamų paslaugų srityje, buvo įsigytas gyventojų gerbuvio gerinimui 

reikalingas inventorius, sudaromos palankios sąlygos integracijai į visuomenę. 

Prūdiškių socialinės globos namuose nuolat stengiamasi gerinti ir užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę, todėl vienas iš tikslų, nustatytų 2011 metų veiklos plane – užtikrinti globos namų 

gyventojams tinkamą fizinę aplinką, t.y. asmeniui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis 

plotas, higienos patalpos, atitinkantis nustatytus reikalavimus.  

Metų bėgyje vadovai, socialinio darbo, sveikatos priežiūros, apskaitos, ūkio ir aptarnavimo 

padalinių darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją, tam buvo sudarytos palankios sąlygos – 

bendradarbiaujant su kitomis, panašaus profilio įstaigomis, bendradabriaujant su tiekėjais ir kt. 

buvo organizuojami įvairūs mokymai, seminarai, paskaitos. 

Prūdiškių socialinės globos namai – tai įstaiga skirta gyventi asmenims, turintiems psichikos 

ir proto negalią. Prūdiškių socialinės globos namų misija - užtikrinti Prūdiškių socialinės globos 

namų gyventojams socialinę globą, palaikomąjį gydymą ir reabilitaciją, vadovaujantis artumo 

namų aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir savipagalbos principais, padėti jiems integruotis į 

visuomenę. 

2011 m. pradžioje Prūdiškių socialinės globos namuose gyveno 151 asmenų, turinčių  

psichikos ir proto negalią, kuriems buvo teikiamos socialinės, medicininės, bazinės ir papildomos 

paslaugos, t.y. tautinių renginių organizavimas, papildomų sveikatos tyrimų atlikimas, dantų 

protezavimas, aprūpinimas kompensacine, ortopedine technika ir kitomis techninėmis pagalbos 

priemonėmis, paslaugos buvo suteiktos betarpiškai visiems gyventojams. 2011 metų pabaigoje 
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Prūdiškių socialinės globos namuose gyveno 148 gyventojai, iš jų: 71 gyventojui, nustatytas 0-25 

proc. darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių, 77 gyventojams nustatytas 30-40 proc. 

darbingumo lygis, vidutinių specialialiųjų poreikių. 

 Per 2011 metus į globos namus nuolatinai gyventi atvyko 7 asmenys: 1 iš kitos globos 

įstaigos, 3 iš savų ar globėjo namų, 3 iš ligoninės. Mirė ataskaitiniais metais 9 asmenys, 1 asmuo 

išvyko nuolatinai gyventi namuose. 46 iš globos įstaigoje gyvenančių asmenų yra teismo pripažinti 

neveiksniais. 2011 metų pabaigoje globos namuose gyveno 26 asmenys iš Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos teritorijos, 119 asmenų iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

teritorijos, po 1 asmenį iš Elektrėnų savivaldybės, Šalčininkų ir Trakų rajono savivaldybių.  

2011 metų pabaigoje gyventojų kontingento pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir negalios 

pobūdį pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė.   Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir negalios pobūdį             

Rodiklio pavadinimas 
Amžius, metais 

Iš 
viso iki 30 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir 

vyr. 

Gyventojų skaičius, iš 
viso  3 55 34 15 13 13 8 7 - 148 

iš jų moterys 1 19 12 8 9 5 6 5 - 65 

iš jų vyrai 2 36 22 7 4 8 2 2 - 83 

*su psichine (dėl 
psichikos ligos) negalia 1 31 22 9 8 8 6 4 - 89 

*su proto (dėl intelekto 
sutrikimų) negalia 2 24 12 6 5 5 2 3 - 59 

Iš viso gyventojų 
skaičiaus – su sunkia 
negalia. 

2 26 12 6 5 7 6 7  71 

* - nurodytas pagrindinis negalios pobūdis 

2011 metais globos namuose gyventojų daugumą 56 procentus sudarė vyrai, su psichine 

negalia gyveno daugiau asmenų (89 asmenys), negu su proto negalia (žiūrėti 1 lent.).  Apžvelgiant 

Prūdiškių socialinės globos namų gyventojų pasiskirstymą pagal amžių matome, kad globos 

namuose daugiausia vidutinio amžiaus gyventojų, t.y. 30-59 metų amžiaus. Nuo 75 iki 84 metų 

senolių globos namuose 15, iš jų 11 moterų. 

2011 metais globos namų personalo skaičių sudarė 85 asmenys, šis skaičius nekito beveik 

visus metus. Metų pabaigoje įstaigoje buvo 82,5 etatų, iš jų: 67 etatai (81 %) tiesiogiai su 
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gyventojais dirbantis personalas. 3 darbuotojos 2011 metais buvo tikslinėse vaiko priežiūros 

atostogose, 5 darbuotojai dirbo 0,5 etato krūviu. Socialinio darbo, sveikatos priežiūros personalo 

darbuotojai, vadovai ir kiti darbuotojai kėlė kvalifikaciją metodiniuose ir mokymo centruose, kitų 

įstaigų organizuojamuose mokymuose, vadovai kėlė kvalifikaciją tarptautinėje konferencijoje, kuri 

vyko Latvijoje. Socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjos kėlė savo kvalifikaciją 

seminaruose, tobulinimosi kursuose. Slaugos darbuotojos dalyvavo Slaugos darbuotojų 

tobulinimosi ir specializacijos centro kursuose. 3 darbuotojai studijavo aukštosiose mokymo 

įstaigose: administracijos darbuotoja studijavo universitete ir siekė įgyti viešojo administravimo 

specialisto specialybę, socialinio darbuotojo padėjėja studijavo kolegijoje pagal socialinio darbo 

programą, socialinė darbuotoja įstojo į universitetą ir siekia įgyti socialinio darbo magistro laipsnį.  

 

II. INSTITUCIJOS VEIKLAI  ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 
 

Įstaigos veikloje teigiamą įtaką teikiamų socialinių paslaugų kokybei turėjo tai, kad 2011 

metais įstaigoje dirbantys darbuotojai, neatsižvelgdami į ekonominius veiksnius, siekė įgyti aukštąjį 

išsilavinimą, nuolat tobulinosi, kėlė profesinę kvalifikaciją, ne tik įstaigos, bet ir asmeninėmis 

lėšomis, teigiamas personalo požiūris į tobulėjimą profesinėje srityje padėjo užtikrinti vieną iš 

prioritetinių įstaigos veiklos sričių – įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimą. Taip pat ne 

atsižvelgdami į mažą darbo užmokestį bei vis didėjantį darbo krūvį darbuotojai dirbo pilnavertiškai, 

buvo teikiamos kokybiškos paslaugos globos namų gyventojams. Nuo 2007 metų Prūdiškių 

socialinės globos namuose apgyvendintiems asmenims vykdoma apmokėjimo už teikiamas 

socialines paslaugas tvarka. Už teikiamas socialines  paslaugas savivaldybių pervestos lėšos buvo 

naudojamos racionaliai, globos namų gyventojų gerbūvio gerinimui ir socialinių paslaugų kokybės 

užtikrinimui.  

2011 metais buvo gauta fizinių asmenų savanoriškų įmokų (paramai skirti 2 procentai 

gyventojų pajamų mokesčio). Įmokų suma sudarė 1,3 tūkst. Lt. Dalis paramos pinigų, 363,02 Lt. 

buvo panaudoti gyventojų būtinoms medicininėms priemonėms įsigyti, t.y. 2 globos namų 

gyventojams nupirkti medicininiai tinkleliai, kurie buvo būtini išvaržos operacijai atlikti. 

Gautos piniginės lėšos turėjo didelės įtakos gerinant globos namuose gyvenančių asmenų  

gyvenimo sąlygas, gerinant bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Dėl patalpų trūkumo globos 

namuose neįvykdytas socialinių paslaugų plėtros globos įstaigose programos vienas iš laukiamų 

rezultatų, tai užimtumo centro (grupinio gyvenimo namų) neįgaliesiems įkūrimas globos namų 

teritorijoje.  
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III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI  REZULTATAI 
 

 3.1. Strateginių tikslų įgyvendinimas 
 

2011 metais įstaigoje buvo vykdomos dvi programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto: 

programos kodas 02.307 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ ir programos kodas 

02.407 „Specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“. 

Socialinių paslaugų globos įstaigose plėtros programos tikslas  – užtikrinti kokybiškas ir 

efektyvias socialines paslaugas socialinės globos įstaigoje. Programos įgyvendinimo priemonė -  

sudaryti sąlygas globos įstaigos veiklai ir užtikrinti joje teikiamų paslaugų prieinamumą šalies 

gyventojams. 

Pagal galimybes buvo siekiama įgyvendinti šios programos uždavinius - sukurti proto ir 

psichikos negalės asmenims užimtumo centrą (grupinio gyvenimo namus), padėti neįgaliesiems 

adaptuotis socialinėje aplinkoje ir integruoti juos į visuomenę, gerinti globojamų asmenų gyvenimo 

sąlygas ir plėsti socialinių paslaugų sferą Prūdiškių socialinės globos namuose.  

Programos 02.307 tikslas ir uždaviniai įgyvendinami ir vertinami atsižvelgiant į 2008-2011 

metų įstaigos strateginiame plane numatytus kriterijus: 

Rezultato kriterijai: laiku suteiktos socialinės, buitinės  ir medicininės  paslaugos, 

kokybiškai ir laiku išspręstos gyventojų problemos. 

Prūdiškių socialinės globos namuose medicinines paslaugas gyventojams teikia: gydytojas 

terapeutas, gydytojas psichiatras, 8 bendrosios praktikos slaugytojos. Pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugas teikia Naujininkų poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai. Poliklinikoje atliekami 

globos namų gyventojams reikalingi laboratoriniai, klinikiniai tyrimai. Esant poreikiui gyventojai 

konsultuojami gydytojų specialistų kitose gydymo įstaigose. 

Per 2011 metus globos namų gyventojams buvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos:  

• 148 gyventojams taikomas pastovus gydymas psichotropiniais vaistais, 123 gyventojams 

taikomas pastovus gydymas terapiniais vaistais, kitiems terapinis gydymas skiriamas kai 

reikia. 

• 1512 kartų gyventojai konsultuoti gydytojų specialistų Naujininkų poliklinikoje bei  

kitose gydymo įstaigose;  

• 4 gyventojams protezuoti dantys, 3 gyventojams pradėtas dantų protezavimas, 14 

gyventojų įrašyti į eilę Teritorinėje ligonių kasose dantų protezavimo paslaugoms gauti; 

• 78 kartus per 2011 metus teiktos odontologų paslaugos; 

• 148 gyventojams  periodiškai išrašomi  kompensuojami vaistai, 45 gyventojams pagal 

nustatytą poreikį skiriamos kompensuojamos sauskelnės; 
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• 6 gyventojams vykdoma cukrinio diabeto kontrolė, 52 gyventojams vykdoma 

hipertoninės ligos kontrolė, 14 gyventojų vykdoma TBC kontrolė;  

• 142 gyventojams 2011 m. birželio mėnesį atliktos flurogramos (TBC profilaktika); 

• 148  gyventojai 2011 m. spalio mėnesį paskiepyti vakcina nuo gripo (VAXIGRIP); 

• 43 vyrams atlikti profilaktiniai PSA tyrimai, 29 moterims atlikti mamografiniai tyrimai; 

Visi gyventojai konsultuoti gydytojų ortopedų, iš jų 114 dėl įvairių ortopedinių negalių 

pritaikyti ortopediniai gaminiai;  

• Pragulų profilaktikai įsigyti 3 čiužiniai; 

• Esant poreikiui atliekamos procedūros Bioptron aparatu, daromos elektrokardiogramos; 

• 39 kartus gyventojams buvo taikytas stacionarus gydymas ligoninėse; 

• Globos namuose nuolat vykdoma sanitarinio - higieninio rėžimo kontrolė, todėl 2011 

metais  gyventojai išvengė infekcinių susirgimų; 

• Nuolat peržiūrima gyventojų darbingumo lygis, specialieji poreikiai; 

• Visos bendrosios praktikos slaugytojos bent porą kartų per metus kėlė savo kvalifikaciją 

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro rengiamuose kursuose bei 

konferencijose. 

• Nuolat kontroliuojama gyventojams tiekiamų maisto produktų kokybė, maistas 

ruošiamas pagal specialią maisto paruošimo technologiją, gydytojų specialistų paskirtas 

dietas, skiriami maisto papildai, sudaromos individualios maitinimo programos; 

• Naujiems patiekalams sudarytos technologinės kortelės, gaminami nauji patiekalai, 

maistas ruošiamas griežtai pagal technologijas, darbas valgykloje vykdomas laikantis 

geros higienos praktikos taisyklių nuostatų.  

 

Globos namų sveikatos priežiūros personalas kartu su socialinio darbo padalinio 

darbuotojais rūpinosi kompensacinės techninės pagalbos priemonių pritaikymu gyventojams. 2011 

metais įsigyta: 2 mobilios vonios, 4 funkcinės lovos, 10 neįgaliųjų vežimėlių, 10 vaikštynių, 8 

kėdės su naktipuodžiais.  

Siekiant užtikrinti globos namų gyventojų  kvalifikuotą gydymą, slaugą, reabilitaciją, ligų 

profilaktiką, socialinio darbo ir sveikatos priežiūros personalas nuolat bendradarbiauja su įvairių 

panašaus profilio, gydymo ir kitų įstaigų specialistais, globos namų gyventojais, jų artimaisiais ir kt. 

2011 metais taip pat buvo vykdoma programa „Specialioji programa, finansuojama iš 

globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“, programos kodas 02.407. 

„Specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“ programos 

tikslas - įgyvendinti tikslus ir uždavinius numatytus 2008-2011 metų strateginiame plane. 



  

 - 8 - 

Buvo stengimąsi įgyvendinti programoje numatytus uždavinius - lėšų iš pagalbinio ūkio ir 

tikslinės paskirties lėšų, gaunamų iš gyventojų už globą socialinės globos namuose, racionalus 

panaudojimas įstaigos funkcionavimui užtikrinti ir socialinių, buitinių, kultūrinių ir kitų būtinųjų 

globos namų gyventojų poreikių tenkinimui. 

Programos 02.407 tikslas ir uždaviniai  įgyvendinamas ir vertinamas atsižvelgiant į 2008-

2011 metų įstaigos strateginiame plane numatytus kriterijus: 

Rezultato kriterijai:  darbo, gyvenimo sąlygų bei paslaugų gerinimas. 

• Buvo vykdomos įvairios kultūrinės programos orientuotos į globos namų gyventojų 

laisvalaikį ir užimtumą: rengiamos išvykos į kultūrinius centrus, renginius, teatrus, 

žygiai į gamtą, globos namuose organizuojamos šventės ir renginiai, kviečiami dalyvauti 

kolektyvai iš kitų įstaigų, bendradarbiaujama su kitomis panašaus profilio įstaigomis, 

jose dirbančiais specialistais;  

• Per 2011 metus Prūdiškių socialinės globos namų gyventojams buvo suteikta įvairaus 

pobūdžio socialinių paslaugų: tarpininkavimas išvykstant į namus, bendraujant su 

artimaisiais, socialinės paslaugos suteiktos individualių pokalbių su gyventojais metu, 

gyventojų turtinių reikalų tvarkymas, užsiemimai būreliuose, priežiūra maitinant ir kitos 

socialinės paslaugos; 

• Rengiamos užimtumo programos ir planai, organizuojamas darbinis užimtumas, 

plėtojama būrelių veikla: 2011 metais globos namuose veikė muzikos, rankdarbių 

„Mikliosios rankelės“, meno, dailės būreliai, vedami užsiėmimai užimtumo klasėse ir 

bibliotekoje;  

• Muzikos klasėje užsiėmimus vedė užimtumo specialistas, turintis muzikinį išsilavinimą. 

Gyventojai buvo mokomi groti klavišiniais, styginiais bei mušamaisiais muzikos 

instrumentais, rengiami vokaliniai bei choriniai koncertai;  

• Globos namų gyventojai galėjo pasirinkti užsiėmimus pagal galimybes ir pomėgius: 

aktyvesni gyventojai buvo skatinami dalyvauti įvairiose veiklose. Gyventojams, kuriems 

nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos poreikis buvo vedami individualūs 

užsiėmimai, pokalbiai; 

• 2011 metais globos namuose įvyko renginiai: Valentino dienos popietė „Meilės nebūna 

per daug”, žaidimas „Globos namų gyventojų talentai“, melagių dienos proga įvyko 

„Puikusis šou“, dainuojamosios poezijos ir romansų popietė „Aš mylėjau tave...“, 

kurioje dalyvavo svečiai iš kitų įstaigų – Jasiuliškių, Skemų, Strūnos ir Prienų socialinės 

globos namų, pasirodymus vertino kompetetinga komisija – socialinių mokslų daktaras 

Vytas Žiūkas,  dainininkai Larisa Kalpokaitė ir Vladas Kovaliovas, globos namuose 
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vyko kitos kalendorinės šventės ir daug kitų tradiciniais tapusių renginių, kuriuose 

aktyviai dalyvavo globos namų gyventojai.  

• 2011 m. organizuotas turistinis žygis, jau tampantis globos namų tradicija. Turistinis 

žygis jau antrą kartą organizuojamas Aukštadvaryje; 

• 2011 metų birželio 20-21 dienomis Prūdiškių socialinės globos namų gyventojai kartu su  

kitų globos įstaigų gyventojais dalyvavo kasmetiniame futbolo turnyre „Seni Cup 2011“; 

• 2011 metais Prūdiškių socialinės globos namų darbuotojai dalyvavo asociacijos 

„Rūpestinga globa“ organizuotame globos įstaigų sambūryje, kurio metu buvo 

stiprinami ryšiai tarp įstaigų darbuotojų, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas 

tarp įstaigų. Sambūrio metu buvo organizuotos orientacinės varžybos, vakare vyko 

vakarėlis hipių tema; 

• Globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros personalo ir kitų padalinių darbuotojai nuolat 

kėlė profesinę kvalifikaciją, tobulino profesines žinias metodiniuose mokymo centruose, 

projektiniuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, aukštosiose mokymo 

įstaigose; 

• Įsigyta  reikalingų indų, daržovių ir vaisių smulkinimo mašina bei virtuvės darbui būtino 

inventoriaus; 

• Akredituotoje laboratorijoje atliekami geriamojo vandens cheminiai ir mikrobiologiniai 

tyrimai pagal sudarytą planą; 

• Periodiškai atliekama virtuvės įrenginių profilaktinė patikra, atliekami remonto darbai; 

• Nupirkti 2 nauji kompiuteriai bei A korpuse įdiegtas interneto ryšys; 

• Pratęsta civilinės atsakomybės draudimo sutartis dėl pacientams padarytos žalos 

atlyginimo iki 2012 m. kovo mėnesio; 

• Buvo nuolat prižiūrimi globos namų gyvenamieji kambariai: pagal galimybes ir esamus 

rezervus buvo atliekami remontiniai darbai – tinkuojamos, dažomos sienos, perdažomos 

ar keičiamos grindys.  

• Buvo siekiama tęsti  F ir F‘ korpusų statybus darbus, tačiau dėl lėšų stygiaus statybos 

darbai sustojo; 

 

Nuo 2011 metų liepos 1 d. Prūdiškių socialinės globos namuose įsteigta 3,5 užimtumo 

specialisto etatų. Užimtumo specialistai organizavo globos namų gyventojams įvairias užimtumo 

programas:  

• Maisto gaminimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo programa „Virtuvės džiaugsmai“; 

• Užimtumo terapijos programa „Sportas – sveikata“; 
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• Užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo terapijos programa „Pirmyn į 

darbą“; 

3.2. Institucijos vykdytos programos  

 
 „Socialinių paslaugų globos įstaigose plėtra“ 

Programos tikslai: Užtikrinti socialinę globą, teikti  paramą visomis formomis, tarpininkauti 

socialinės globos namų gyventojams įstaigoje ir už jos ribų, ginti jų interesus. 

Programos uždavinys: Sukurti proto ir psichikos negalės asmenims užimtumo centrą 

(grupinio gyvenimo) namus, padėti neįgaliesiems adaptuotis socialinėje aplinkoje ir integruoti juos į 

visuomenę, gerinti globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas ir plėsti socialinių paslaugų sferą 

Prūdiškių socialinės globos namuose.  

 

„Specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“ 

Programos tikslai: Įgyvendinti tikslus ir uždavinius numatytus 2008-2011 metų 

strateginiame plane. 

Programos uždavinys: Lėšų iš pagalbinio ūkio ir tikslinės paskirties lėšų, gaunamų iš 

gyventojų už pragyvenimą socialinės globos namuose, racionalus lėšų panaudojimas įstaigos  

funkcionavimui užtikrinti ir socialinių, buitinių, kultūrinių ir kitų būtinųjų globos namų gyventojų 

poreikių tenkinimui.  

 
 

3.3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas   

 
Darbuotojams, kuriems nesudarytos tinkamos darbo sąlygos slaugant ligonius, 

reikalaujančius intensyvios priežiūros, iškyla didelė rizika susirgti profesinėmis ligomis, galimi 

nelaimingo atsitikimo darbe atvejai, tam kad to išvengti Prūdiškių socialinės globos namuose nuolat 

vykdoma nelaimingų atsitikimų darbo vietoje prevencija. 2011 metais buvo įvertinti 

psichosocialiniai ir pervertinti ergonominiai darbo veiksniai. Psichosocialiniai veiksniai buvo 

įvertinti kovo mėnesį visiems darbuotojams, o rugsėjo mėnesį papildytas socialinių darbuotojų 

padėjėjų vertinimas. 2011 m. gegužės mėnesį atlikti apšvietos matavimai, rugsėjo mėn. atliktas 

ergonominių veiksnių pervertinimas, atlikti triukšmo matavimai skalbyklos patalpose. Ergonominio 

tyrimo, apšvietos ir triukšmo matavimų metu nustatyta, kad visi darbuotojai Prūdiškių socialinės 

globos namuose dirba priimtinos rizikos sąlygomis.  

Kadangi Prūdiškių socialinės globos įstaigos administracijai svarbūs darbuotojų interesai, 

sauga ir sveikata, - darbo sąlygų gerinimas užimą svarbią vietą organizacijos veiklos planavime.  
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Įsigijus perkėlimo ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems buvo pagerintos 

darbuotojų darbo sąlygos. Visi darbuotojai 2011 metų birželio mėnesį buvo pasitikrinę sveikatą, 

direktoriaus 2011-06-30 d. įsakymu patvirtintas Prūdiškių socialinės globos namų darbuotojų, 

kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašas ir sveikatos tikrinimų grafikas. 2011 metais 

Prūdiškių socialinės globos namuose įvertinta darbuotojų saugos ir sveikatos būklė. Darbuotojų 

saugos ir sveikatos būklės pasas atnaujinamas ir tvirtinamas kiekvienais metais vasario mėnesį.  Per 

2011 metus buvo išleista teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę 

saugą, sudaryti patikslinti evakuacijos planai, kilus gaisrui planas ir kt. 

 
3.4. Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Prūdiškių socialinės globos namams 2011 metais skirta asignavimų – 3138,9 tūkst. Lt., iš jų: 

02.307 programa “Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“– 1806 tūkst. Lt., 02.407 

programa „Specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“ – 1332,9 

tūkst. Lt.  

Programos 02.307 “Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ lėšos buvo 

naudojamos šioms išlaidoms apmokėti: darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo 

įmokoms, gyventojų mitybai, medikamentams, aprangai ir patalynei bei komunalinėms paslaugoms 

apmokėti. Gauti minėtos programos asignavimai panaudoti 100 procentų.  

 
1 pav. Programos „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“  

patvirtintų asignavimų panaudojimas 2011 metais 

 

Programa 02.407 „Specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų 

įmokų“ buvo įvykdyta 97,8 proc.  
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2 pav. Specialiosios programos, finansuojamos iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų, 

patvirtintų asignavimų panaudojimas 2011 metais 

 

Nepanaudotos pajamų įmokos - 2,6 tūkst. Lt. iš programos „Specialioji programa, 

finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų“, susidarė dėl pajamų gavimo paskutinėmis 

2011 metų gruodžio mėnesio dienomis. Šios lėšos perkeltos į 2012 metus ir bus panaudotos 

gyventojų mitybai. 

Komentaras: 

2011 metais  už  teikiamas socialines paslaugas asmenims, apgyvendintiems po 2007 metų 

sausio 1 d., savivaldybės pervedė 328,9 tūkst. Lt., iš jų Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

– 262,1 tūkst. Lt., Vilniaus rajono savivaldybės administracija – 45,2 tūkst. Lt., Elektrėnų 

savivaldybės administracija – 15,8 tūkst. Lt. ir Trakų rajono savivaldybės administracija – 5,8 tūkst. 

Lt. Savivaldybės iš valstybės biudžeto specialiųjų lėšų Prūdiškių socialinės globos namams per 

ataskaitinius metus pervedė 160,5 tūkst. Lt. tikslinių dotacijų: Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija – 83,8 tūkst. Lt., Vilniaus rajono savivaldybės administracija – 55,6 tūkst. Lt., 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija – 10,8 tūkst. Lt. ir Trakų rajono savivaldybės 

administracija – 10,3 tūkst. Lt.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsiskolinimas Prūdiškių socialinės globos 

namams 2011 m. gruodžio 31 d. siekė 93,8 tūkst. Lt.  

Iš savivaldybių gautos lėšos buvo naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, mitybai, 

šildymui ir elektros energijai, transporto išlaikymui, gyventojų aprangai ir avalynei, kitoms 

prekėms, globos namų patalpų remontui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir kitoms paslaugoms. 
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IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS 

PRIORITETINĖS KRYPTYS 
 

Artimiausio laikotarpio socialinės globos namų tikslas – teikti kokybiškas socialines 

paslaugas, užtikrinančias žmogui su negalia orias gyvenimo sąlygas, padėti jam spręsti socialines 

problemas, įgalinant jį patį keistis, kad stiprėtų jo galios savarankiškai įveikti sunkumus, o taip pat 

pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba.    

Ateinančiais keleriais metais planuojama: 

• Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. 

• Siekiant padidinti darbo produktyvumą, darbuotojų gebėjimus ir pagilinti jų turimas 

darbo žinias bei praktinius įgūdžius,  planuojame ir toliau skatinti globos namų socialinį 

darbą dirbančių darbuotojų personalą kelti savo kvalifikaciją bei tobulintis šioje srityje. 

• Skatinti visų padalinių darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją, tobulintis kursuose, 

organizuoti seminarus ir kursus vietos mastu. Organizuoti darbuotojų mokymus bei 

sudaryti tobulinimuisi palankias sąlygas; 

• Užtikrinti globos namų gyventojams tinkamą fizinę aplinką, garantuojančią privatumą ir 

įvairiapusiškus poreikius.  

• Skatinti gyventojų savarankiškumą, socialinių įgūdžių atstatymą, palaikymą ir 

integravimą į visuomenę. 

• Organizuoti turiningą gyventojų laisvalaikį, užimtumą, užtikrinti kokybišką socialinių, 

medicininių, buitinių ir kultūrinių paslaugų teikimą, socialinę ir medicininę reabilitaciją 

pasitelkiant tam būtinus išteklius (žmogiškuosius, materialinius ir kitus). Skatinti 

gyventojus ir darbuotojus aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje, kurti aukštą darbuotojų ir 

gyventojų tarpusavio bendravimo kultūrą; 

• Stiprinti globos namų ryšius su bendruomene, mokyklomis, kultūros namais, skatinti 

bendradarbiavimą su kitomis panašaus profilio įstaigomis, esančiomis Vilniaus rajone, 

greta globos namų. 

• Aktyvinti gyventojus įtraukiant juos į užimtumo veiklas, savarankiško gyvenimo, 

socialinių įgūdžių ugdymo programas; 

• Plėsti gyventojams gaminamų patiekalų asortimentą, maisto paruošimo skyriuje;  

• Tęsti gyvenamųjų korpusų F ir F‘ statybas;, Užbaigus F ir F‘ gyvenamųjų korpusų 

statybas apgyvendinti apie 130 asmenų turinčių  psichikos ir proto negalią, steigti  apie 

50 darbo vietų; didinti miegamąjį plotą ir gerinant globojamų asmenų gyvenimo sąlygas; 
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• 2013 metais įsigyti licenciją įstaigos veiklai vykdyti; 

• Atnaujinti tarnybinį transportą; 

• Sukurti sutrikusios psichikos ir intelekto asmenims dienos užimtumo centrą, grupinio 

gyvenimo namus. 

• Įsigyti techninės pagalbos priemonių gyventojų pernešimui, perkėlimui, transportavimui; 

• Pakeisti gyventamojo A korpuso pagrindines įėjimo  duris; 

• Pagal poreikį įsigyti naujų baldų  gyvenamiesiems kambariams, užsiėmimų klasėms; 

• Kontrolės prietaisus patikrinti meteriologijos laboratorijoje; 

• Įsigyti  Terapy Master įrangą, masažinę kėdę; 

• Užtikrinti aprūpinimą ortopedinėmis ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis; 

• Metų eigoje įsigyti priemonių ir inventoriaus būtinų gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimui. 

Artimiausiu laikotarpiu planuojamos atlikti priemonės bei prioritetinės veiklos kryptys  

pagerins socialinės globos įstaigoje gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, darbuotojų darbo 

sąlygas, užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir kiekybę, suteiks galimybę, asmenims su psichikos ir 

proto negalia, tapti visaverčiais visuomenės nariais, integruotis į visuomenę. 

  

 
 

Direktorius                                                           Bronislavas Juozėnas 
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1 priedas 
 

VERTINIMO KRITERIJŲ 
2011 M. SUVESTINĖ 

 
Programos - socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, strateginis tikslas: socialinės 

globos užtikrinimas asmenims, turintiems psichinę negalią. 

 
Vertinimo kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Metinis 
planas Įvykdyta Įvykdymas 

procentais 

Rezultato:     
1. Laiku suteiktų socialinių, buitinių, 
medicininių paslaugų procentas. R-10-01-01 100 100 100 

2. Kokybiškai ir laiku išspręstų gyventojų 
problemų procentas. R-10-01-02 100 100 100 

Produkto:     
1. Globos namų gyventojų, su kuriais 
dirbamas individualus darbas sveikatos 
priežiūros, laisvalaikio, užimtumo, darbo 
terapijos, ugdymo ir socialinės reabilitacijos 
paslaugų srityje. 

P-10-01-01-01 150 150 100 

2. Palaikomojo gydymo, būtinosios pagalbos 
ir profilaktikos paslaugų teikimas visą parą 
globos namų gyventojams. 

P-10-01-01-02 150 150 100 

3. Globos namų gyventojų asmeninių reikalų 
tvarkymas už įstaigos ribų, jų teisių ir teisėtų 
interesų gynimas, sąlygų sudarymas gauti 
reikiamą informaciją, konsultacijų 
gyventojams organizavimas su įvairiais 
globos įstaigos bei kitais specialistais. 

P-10-01-01-03 150 150 100 
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Programos - specialioji programa, finansuojama iš globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų, 

strateginis tikslas: globos namų gyventojų tinkamas globos ir priežiūros organizavimas; 

 

Vertinimo kriterijus Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Metinis 
planas Įvykdyta Įvykdymas 

procentais 
Rezultato:     
1. Darbo ir gyvenimo sąlygų bei paslaugų 
gerėjimas. 

R-081-01-01 
 150 150 100 

Produkto:     
1. Planuojamų lėšų, gaunamų iš pagalbinio 
ūkio ir už apgyvendinimą globos namuose 
surinkimas (procentais). 

P-081-01-01-01 100 100 100 

2. Naujai atvykusių gyventojų adaptacija. P-081-01-01-02 15 9 60 
3. Papildomų paslaugų 
teikimas(apgyvendinimas vienviečiame 
kambaryje, drabužių siuvimas pagal 
užsakymą), renginių pagrįstų tautos 
papročiais organizavimas, dantų 
protezavimas, papildomų tyrimų atlikimas, 
ortopediniai gaminiai ir kt. 

P-081-01-01-03 55 87 158 
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2 priedas 
 
 

2011 M.VYKDYTOMS PROGRAMOMS 

PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 
 

Programa Patvirtinti 
asignavimai (tūkst.Lt) 

Panaudoti 
asignavimai 

(tūkst.Lt) 

Panaudojimo 
procentas 

1. Socialinių paslaugų plėtra globos ir 
kitose įstaigose 1806,0 1806,0 100 

2. Specialioji programa, finansuojama iš 
globos ir kitų įstaigų pajamų įmokų 1332,9 1303,3 97,8 

IŠ VISO: 3138,9 3109,3  
 

 

 

 
 
 


