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AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2014-ŲJŲ 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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

2.7. Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

6313

2014m

6433,8
(t.sk.igal.mat.ir
nemat.turto-285
tūkst.lt)

Kitos lėšos

1158

2014m

1400,4

Viso:

Aknystos socialinės
globos
namai
planavo
surinkti
7471 tūkst.Lt. lėšų,
o faktiškai surinkta
7834,2 tūkst.Lt., t.y.
daugiau lėšų 363,2
tūkst.Lt.
Tai
susidarė
gavus
papildomai VB lėšų
14 tūkst.Lt dėl euro
įvedimo pritaikyti
buhalterines
programas
ir
surinkus
daugiau
pajamų
įmokų
(padidinus planą
106,8
tūkst.Lt),
Kitų lėšų 242,4
tūkst.Lt
(t.sk.
savivaldybių
mokamų tikslinių
valstybės dotacijų
(108,5 tūkst.Lt t.sk.
su 2013 m. likučiu
45,2 tūkst.lt)
ir

0207010 Sudaryti sąlygas
globos ir kitų
101
įstaigų veiklai ir
užtikrinti jose
teikiamų
paslaugų
prieinamumą
šalies
gyventojams

7834,2(t.sk.igal
.mat.ir
nemat.turto-285
tūkst.lt)

2
savivaldybių
už
teikiamas paslaugas
lėšų(133,9 tūkast.Lt
t.sk. su 2013 metų
118,8
tūkst.Lt
Likučiu)).
Visų
pirma tai susidarė,
nes
atstatytos
pensijos
gyventojams (dėl jų
perskaičiavimo),
taip pat daugiau
surinkome iš globos
namų gyventojų už
turto mokestį, taip
pat surinkta daugiau
už turto nuomą.
Buvo didelė kaita
gyventojų
(per
metus
mirė
33
gyventojai, išvyko
12
gyventojų).
Nemažai
tarp
mirusiųjų buvo itin
mažas
pensijas
gaunantys
gyventojai. Didelę
reikšmę turėjo ir
savalaikis
laisvų
vietų užėmimas.

Teikti socialinės globos normas
7441
atitinkančią
socialinę
globą
senyvo amžiaus asmenims ar
asmenims su negalia
1.organizuoti tinkamą senyvo
amžiaus asmenų ar asmenų su
negalia apgyvendinimą ir paskirti
jo
poreikius
atitinkančias
paslaugas:
1.1.
18 naujai 1.1. 39 asmenų
1.1. kiekvienam asmeniui atlikti
apgyvendintų
atliktas poreikio
išsamų ir visapusišką poreikių
asmenų
atliktas
vertinimas
vertinimą;
poreikių vertinimas;
1.2. kiekvienam asmeniui pagal
1.2.proc.
(naujai 1.2. 100 proc.

7549,2

Vyriausioji
socialinė
darbuotoja,
socialiniai
darbuotojai

2014
metai

3
įvertintus poreikius sudaryti
individualų socialinės globos
planą
1.3. atlikti globėjo (rūpintojo)
pareigas

atvykusiu) asmenų,
globos namų
kuriems
sudaryti
gyventojų.
individualūs globos
sudaryti IGP.
planai – 18 asm. t.
y. 11,8 proc.);
1.3. 51
asmeniui, 1.3. 49 asmeniui,
kuriems
globos
globos įstaiga
įstaiga
atlieka
atlieka globėjo
globėjo (rūpintojo)
(rūpintojo)
pareigas, skaičius
pareigas
Įstaigos
personalas

2. Teikti socialinę globą senyvo
amžiaus
asmeniui
ar
asmeniui su negalia artimoje
namų aplinkoje:
2.1. sukurti ir užtikrinti asmeniui
jo poreikius atitinkančią saugią
aplinką;

2.2. sudaryti galimybę asmeniui
lengvai judėti socialinės globos
namų teritorijoje ar už jos ribų

3. Užtikrinti senyvo amžiaus
asmens ar asmens su negalia
įvairiapusišką
poreikių
tenkinimą:
3.1. asmeniui tinkamai ir laiku
organizuoti / teikti sveikatos
priežiūros paslaugas, aprūpinti
globos
namų
gyventojus
proteziniais,
ortopediniais
gaminiais ir techninės pagalbos
priemonėmis;

2.1. proc. asmenų,
gyvenančių socialines
globos normas
atitinkančiuose
kambariuose – 100
proc.;
2.2. proc. asmenų,
kuriems
sudarytos
galimybės
judėti
socialinės globos namų
teritorijoje ar už jos ribų
– 100 proc.
3. asmenų su sunkia
negalia skaičius – 21
asm.;
3.1. proc. asmenų, kurie
aprūpinti reikiamais
proteziniais,
ortopediniais gaminiais
ir techninės pagalbos
priemonėmis – 40 asm.
t. y. 12,1 proc.;

100 proc. asmenų,
gyvenančių
socialines globos
normas
atitinkančiuose
kambariuose.
100 proc. asmenų,
kuriems sudarytos
galimybės judėti
socialinės globos
namų teritorijoje ar
už jos ribų
3. asmenų su sunkia
negalia skaičius – 49
asm.;
3.1.100 proc.
asmenų, kuriems yra
poreikis aprūpinti
reikiamais
proteziniais,
ortopediniais
gaminiais ir
techninės pagalbos
priemonėmis – 55
asm. t. y. 17 proc.

3. Atvyko
daugiau asmenų
su sunkia
negalia.

2014
metai

Vyriausioji 2014
socialinė
metai
darbuotoja,
socialiniai
darbuotojai,
socialinių
darbuotojų
padėjėjai,
slaugytojai
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3.2. organizuoti globos namų
gyventojų kasdieninių gyvenimo 3.2. proc. asmenų, kurie
įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, nuolat dalyvauja
laisvalaikį ir užimtumą;
savarankiškumo įgūdžių
ugdymo, darbinės
veiklos bei užimtumo
programose – 48 asm. t.
3.3. užtikrinti galimybę asmenims y. 14,5 proc.;
bendrauti ar laikinai išvykti pas
globėjus, rūpintojus, šeimos
narius, artimus giminaičius.
3.3. proc. asmenų, kurie
palaiko ryšius su
artimais giminaičiais –
198 asm., t. y. 60 proc.

3.2. proc. asmenų,
kurie nuolat
dalyvauja
savarankiškumo
įgūdžių ugdymo,
darbinės veiklos bei
užimtumo
programose – 72
asm. t. y. 22,2 proc.;
3.3. proc. asmenų,
kurie palaiko ryšius
3.3. didesnė
su artimais
dalis naujai
giminaičiais – 198
asm., t. y. 61,1 proc. atvykstančių
asmenų
bendrauja su
artimaisiais

4. Užtikrinti senyvo amžiaus
asmeniui ar asmeniui su
negalia
įstaigoje tinkamą
fizinę aplinką:
4.1. asmeniui užtikrinti privatumą
suteikiantį gyvenamąjį plotą,
atitinkantį higienos reikalavimus;

4.2. asmeniui užtikrinti lengvai ir
greitai pasiekiamas, patogias ir
garantuojančias
privatumą
asmens higienos patalpas

5. Užtikrinti,

kad paslaugas
senyvo amžiaus asmeniui ar

4.1. proc. asmenų,
gyvenančių
kambariuose, visiškai
užtikrinančiuose
privatumą
(vienviečiuose
ir
dviviečiuose
kambariuose) – 170
asm., t. y. 51,5 proc.;
4.2. proc. asmenų,
kuriems
higienos
patalpos yra įrengtos
šalia
gyvenamųjų
kambarių – 330 asm., t.
y. 100 proc.

Administra
cija,
Ūkio
personalas

2014
metai

Administra
cija,

2014
metai

4.1. proc. asmenų,
gyvenančių
kambariuose,
visiškai
užtikrinančiuose
privatumą
(vienviečiuose
ir
dviviečiuose
kambariuose) – 170
asm., t. y. 52,5 proc.
4.2. 7,4 proc.
asmenų, higienos
patalpos yra įrengtos
šalia gyvenamųjų
kambarių – (24
asmenų)
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asmeniui su negalia asmeniui
teiktų
kvalifikuotas
personalas:
5.1.visas įstaigos personalas turi
pareigybes
atitinkančią 5.1. proc. darbuotojų,
kvalifikaciją;
turinčių
pareigybių
reikalavimus
atitinkančią
kvalifikaciją – 92,3
proc.;
5.2. darbuotojams sudaromos
sąlygos kelti kvalifikaciją
5.2. proc. darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose per
metus – 100 proc.

6. Sudaryti sąlygas globos namų 6.
tarybos veiklai

taryba
renkasi
periodiškai – 3 kartus
per metus

7. Užtikrinti tinkamą valdymą ir 7.
administravimą

8. Ilgalaikio turto įsigijimas

nuolat
vyksta
socialinę
globą
teikiančių
darbuotojų
dalykiniai susirinkimai
– 53 kartus per metus
8.1. Iš pajamų įmokų
įsigyto turto skaičius:
Programinė įranga ir
licencijos (antivirusinės
20vnt) – 4 vnt.;
Benzininis pjūklas – 1
vnt.;
šaldytuvas – 1 vnt.;
el.vandens šildytuvai –
2 vnt.

vyriausioji
socialinė
darbuotoja

5.1. – 96,3 proc.
darbuotojų, turinčių
pareigybių
reikalavimus
atitinkančią
kvalifikaciją.
100 proc.
darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose
per metus
taryba rinkosi 6
kartus per metus.
Profesinės sąjungos
komitetas rinkosi 6
kartus per metus.
53 kartus per metus
vyko socialinę globą
teikiančių
darbuotojų
dalykiniai
susirinkimai
Programinė įranga
4 vnt.;
Rankinis mikseris
1 vnt.;
Krūmapjovė –
vnt.;
Šilumos siurblys –
vnt.
Kompiuteriai –
vnt.;

–
–
1
1
1

Administra
cija,
profesinė
sąjunga

2014
metai

Direktorius, 2014
direktoriaus metai
pavaduotoj
a s soc.
darbui,
vyriausioji
socialinė
darbuotoja
Ūkio
personalas

2014
metai

30 tūkst.Lt
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Kompiuteriai – 2 vnt.;

Direktorius

Parengė:
Rima Zakarkienė
vyriausioji socialinė darbuotoja
861222514

Katilas UT-70 –
1vnt;
Elektrinis marmitas
– 1 vnt;
Iš VB lėšų šaltinio
investicinis
projektas- Esminio
pagerinimo darbai:
Debeikių
filialo
pastato
atitvarų
apšiltinimas

255 tūkst.Lt

Arūnas Kiaušas

