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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

2.7. Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose
Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų
0207010101

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Viso:
2808,00
Iš jų pagrindinės
priemonės
27,00

Sudaryti sąlygas globos ir
kitų įstaigų veiklai ir
užtikrinti jose teikiamų
paslaugų prieinamumą šalies
gyventojams.
Teikti socialinės globos normas
atitinkančią socialinę globą asmenims
su psichine ar proto negalia.
Socialinio darbo
2011 metai
padalinio vadovas;
I-IV
Socialiniai darbuotojai ketvirčiai

1.Organizuoti tinkamą senyvo
amžiaus asmenų ar asmenų su negalia
apgyvendinimą ir paskirti jo poreikius
atitinkančias paslaugas:
1.1. kiekvienam asmeniui atlikti
išsamų ir visapusišką poreikių
vertinimą
1.2. kiekvienam asmeniui pagal
įvertintus poreikius sudaryti
individualų socialinės globos planą;

1.1. Planuojama
apgyvendinti 12-15
asmenų, kuriems 100 %
bus atliktas poreikių
vertinimas;
1.2. 100 %
asmenų, kuriems
sudaryti individualūs
globos planai;

Asignavimai
(tūkst. litų)
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1.3. atlikti globėjo (rūpintojo)
pareigas;

1.3. 44 asmenims, kurių
globėju paskirti
Prūdiškių socialinės
globos namai (teismo
sprendimu).

2. Teikti socialinę globą senyvo
amžiaus asmeniui ar asmeniui su
negalia artimoje namų aplinkai:
2.1. sukurti ir užtikrinti asmeniui jo 2.1. 100 %
poreikius atitinkančią saugią aplinką; asmenų, gyvens
socialinės globos
normas atitinkančiuose
kambariuose.
2.2. sudaryti galimybę asmeniui 2.2. 100 % asmenų,
lengvai judėti socialinės globos namų kuriems bus sudarytos
teritorijoje ar už jos ribų.
galimybės
judėti
socialinės globos namų
teritorijoje
ar už jos
ribų.
3. Užtikrinti senyvo amžiaus asmeniui
ar asmeniui su negalia įvairiapusiškus
poreikius:

3.1. asmeniui tinkamai ir laiku
organizuoti/teikti sveikatos priežiūros
paslaugas, aprūpinti globos namų
gyventojus proteziniais, ortopediniais
gaminiais ir techninės pagalbos
priemonėmis;

3.1.1. 75 asmenys su
sunkia negalia;
3.1.2. 76 %
asmenų, kurie bus
aprūpinti reikiamais
proteziniais,
ortopediniais gaminiais
ir techninės pagalbos
priemonėmis;

Įstaigos personalas

2011 metai
I-IV
ketvirčiai

Socialinio darbo
padalinio vadovas,
Socialiniai
darbuotojai,
Socialinių darbuotojų
padėjėjai,
Slaugytojai

2011 metai
I-IV
ketvirčiai
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3.2.
organizuoti
globos
namų
gyventojų kasdieninių gyvenimo
įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą,
laisvalaikį ir užimtumą;

3.2. apie 50 % asmenų,
nuolat dalyvaus
savarankiškumo įgūdžių
ugdymo, darbinės
veiklos bei užimtumo
programose;

3.3. užtikrinti galimybę asmenims
bendrauti ar laikinai išvykti pas
globėjus, rūpintojus, šeimos narius,
artimuosius giminaičius.

3.3. 72 % asmenų, kurie
palaikys ryšius su
artimais giminaičiais.

4. Užtikrinti senyvo amžiaus asmeniui
ar asmeniui su negalia
įstaigoje
tinkamą fizinę aplinką:

Administracija,
Ūkinis personalas

2011 metai
I-IV
ketvirčiai

Administracija

2011 metai
I-IV
ketvirčiai

4.1. asmeniui užtikrinti privatumą 4.1. 14 % asmenų
suteikiantį
gyvenamąjį
plotą, gyvens
kambariuose,
atitinkantį higienos reikalavimus;
visiškai
užtikrinančiuose
privatumą
(vienviečiuose
ir
dviviečiuose
kambariuose);
4.2. asmeniui užtikrinti lengvai ir 4.2. 50 % asmenų,
greitai pasiekiamas, patogias ir kuriems
higienos
garantuojančias privatumą asmens patalpos įrengtos šalia
higienos patalpas.
gyvenamųjų kambarių.
5. Užtikrinti, kad paslaugas senyvo
amžiaus asmeniui ar asmeniui su
negalia asmeniui teiktų kvalifikuotas
personalas:
5.1.Visas įstaigos personalas turi 5.1. 96 % darbuotojų,
pareigybes atitinkančią kvalifikaciją; turinčių pareigybių
reikalavimus atitiks
kvalifikaciją;
5.2. darbuotojams sudaromos sąlygos 5.2. 80 proc. darbuotojų
kelti kvalifikaciją.
dalyvaus kvalifikacijos
tobulinimo kursuose per
2011 metus.
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6. Sudaryti sąlygas socialinės globos
namų gyventojų globos namų tarybai
veikti.
7. Užtikrinti tinkamą valdymą ir
administravimą.

6.
Taryba
rinksis Atsakingi darbuotojai
periodiškai (kartą per
ketvirtį).
7. Nuolat vyks socialinę
Socialinio darbo
globą
teikiančių padalinio vadovas,
darbuotojų dalykiniai
Administracija.
susirinkimai (kartą per
mėnesį).
8. Pagrindinių priemonių įsigijimui 8.1. Kompiuteriai – 6 Ūkio skyriaus vedėjas
skirta 27 tūkst. Lt.:
tūkst. Lt.
8.2. Funkcinės lovos –
14 tūkst. Lt.
8.3. Baldai – 7 tūkst. Lt.

Direktorius

Ruošė:
Direktoriaus pav. socialiniams reikalams Galina Judkinienė,
tel. 8 5 249 3491, el. p. judgalina@gmail.com.

Bronislavas Juozėnas

2011 metai
I-IV
ketvirčiai
2011 metai
I-IV
ketvirčiai

2011 metai
I-IV
ketvirčiai

