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PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2019 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) 

 02.07 Socialinių paslaugų plėtra 

02070101

01 

Sudaryti 

sąlygas 

valstybinių 

globos ir kitų 

įstaigų veiklai 

    

 

 Priemonei 

įgyvendinti 

skirtos: 

   

2386,5 

 

192,3 

 

2194,2 

 valstybės 

biudžeto 

lėšos 

   

1473,0 

 

110,0 

(padidintas darbo 

užmokesčio fondas) 

 

1363,0 

 pajamų 

įmokų lėšos 

 

 

 

  

714,4 

 

64,4 

(2018 metų viršplaninės 

lėšos – 35,0; 2019 metų 

viršplaninės lėšos – 29,4) 

 

650,0 

 kitos lėšos  

 

 

  

199,1 

 

17,9 

(savivaldybių 

įsiskolinimo už 2018 

metus grąžinimas, 

trumpalaikės/laikino 

atokvėpio ir reabilitacijos 

paslaugų teikimas) 

 

181,2 



2 

2 

 

  1. Organizuoti tinkamą 

asmenų apgyvendinimą ir 

paskirti jų poreikius 

atitinkančias paslaugas: 

    

  1.1. teikti vaikams, turintiems 

proto negalią ir / ar psichikos 

sutrikimų (toliau – vaikai), ir 

suaugusiems asmenims, 

turintiems proto negalią ir / ar 

psichikos sutrikimų (toliau – 

suaugę asmenys), ilgalaikę 

socialinę globą stacionariame 

globos padalinyje  

1. suaugusių asmenų, per 

metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 145; 

2. vaikų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 10 

 

1. suaugusių asmenų, per 

metus gavusių ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 

149; 

2. vaikų, per metus 

gavusių ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius – 8  

Įvykdyta 
(2019 metais 2 vaikai po 

pilnametystės perėjo į 

suaugusiųjų grupes,  

2 suaugę asmenys mirė)  

 

 

Įvykdyta 
(metų bėgyje 1 vaikas 

tapo pilnametis) 

 

 

  1.2. teikti vaikams ir 

suaugusiems asmenims 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo namuose 

1. suaugusių asmenų, 

gavusių ilgalaikę socialinę 

globą grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 4; 

2. vaikų, gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius – 8 

1. suaugusių asmenų, 

gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius – 5; 

2. vaikų, gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius - 7 

Įvykdyta 

 

 

 

 

Įvykdyta 

(metų pabaigoje 1 

vaikas tapo pilnametis) 

 

 

  1.3. atlikti išsamų ir 

visapusišką vaiko ir suaugusio 

asmens (toliau kartu – 

asmenys) poreikių vertinimą, 

pagal įvertintus poreikius 

sudaryti individualų socialinės 

globos planą 

1. 100 proc. naujai 

apgyvendintų asmenų 

atliktas poreikių vertinimas 

ir sudaryti individualūs 

socialinės globos planai; 

2. įstaigoje gyvenančių 

asmenų, kurių individualūs 

1. atliktas 2 naujai 

apgyvendintiems  

asmenims poreikių 

vertinimas ir sudaryti 

individualūs socialinės 

globos planai; 

2. įstaigoje gyvenančių 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 
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socialinės globos planai 

peržiūrėti ir patikslinti, 

skaičius – 167 

asmenų, kurių 

individualūs socialinės 

globos planai peržiūrėti 

ir patikslinti, skaičius – 

157; 

3. grupinio gyvenimo 

namuose gyvenančių 

asmenų, kurių 

individualūs socialinės 

globos planai peržiūrėti 

ir patikslinti, skaičius – 

12 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

  1.4. užtikrinti įstaigoje 

gyvenančių asmenų poreikių 

tenkinimą, sudaryti sąlygas 

įgalinti asmenis: 

    

  1.4.1. užtikrinti įstaigoje 

tinkamą asmenų fizinę aplinką 

1. asmenų, kuriems, 

Švenčionių grupinio 

gyvenimo namuose, 

sutvarkius aplinką (kiemą), 

pagerintos laisvalaikio 

leidimo sąlygos šiltuoju 

metų laiku, skaičius – 8;  

2. asmenų, kuriems, 

atnaujinus rekreacinę bazę 

Palaumenės kaime, 

sudarytos sąlygos ilsėtis 

gamtoje šiltuoju metų laiku, 

skaičius – 100; 

3. asmenų, kuriems, 

sutvarkius sodo teritoriją – 

įrengus pavėsines bei 

1. asmenų, kuriems, 

Švenčionių grupinio 

gyvenimo namuose, 

sutvarkius aplinką 

(kiemą), pagerintos 

laisvalaikio leidimo 

sąlygos šiltuoju metų 

laiku, skaičius – 8;  

2. asmenų, kuriems, 

atnaujinus rekreacinę 

bazę Palaumenės kaime, 

sudarytos sąlygos ilsėtis 

gamtoje šiltuoju metų 

laiku, skaičius – 100; 

3. asmenų, kuriems, 

sutvarkius sodo teritoriją 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

(pagerintas lauko 

gerbūvis) 

 

 

 

Įvykdyta 
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„Sveikuolių taką“, 

pagerintos kasdienio 

gyvenimo bei 

sveikatinimosi laisvalaikiu 

sąlygos, skaičius – 100; 

4. asmenų, kuriems, įsigijus 

funkcinių lovų, pagerintos 

kūno padėties keitimo 

sąlygos, skaičius – 5; 

5. asmenų, kuriems, 

atnaujinus gaisro aptikimo 

ir signalizavimo sistemą, 

užtikrintas saugumas, 

skaičius – 157;   

6. triviečių kambarių 

skaičius sumažintas iki 31 

(metų pradžioje jų buvo 32) 

– įrengus pavėsines bei 

„Sveikuolių taką“, 

pagerintos kasdienio 

gyvenimo bei 

sveikatinimosi 

laisvalaikiu sąlygos, 

skaičius – 100; 

4. asmenų, kuriems, 

įsigijus funkcinių lovų, 

pagerintos kūno padėties 

keitimo sąlygos, skaičius 

– 5; 

5. asmenų, kuriems, 

atnaujinus gaisro 

aptikimo ir 

signalizavimo sistemą, 

užtikrintas saugumas, 

skaičius – 157;   

6. triviečių kambarių 

skaičius sumažintas iki 

31 (metų pradžioje jų 

buvo 32) 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

  1.4.2. 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 – 50 (metų 

pradžioje jų buvo 30) 

asmenų, kuriems 

užtikrinta galimybė 

greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, 

skaičius – 50 (metų 

pradžioje jų buvo 30)  

Įvykdyta 

 

 

  1.4.3. aprūpinti asmenis 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais 

Įvykdyta (pagal poreikį) 

(protezuota per metus – 

3; aprūpinti ortopedine 
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techninės pagalbos 

priemonėmis 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 8 

ir techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius – 

23 

avalyne – 8, suremontuoti 

neįgaliojo vežimėliai – 

12) 

  1.5. palaikyti, ugdyti 

gyventojų socialinius bei 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžius: 

  

 

 

 
 

  1.5.1. skatinti asmenis 

palaikyti ryšius su artimaisiais 

asmenų, kurie palaikė 

ryšius su artimaisiais, 

skaičius – 43 (metų 

pradžioje jų buvo 42) 

asmenų, kurie palaikė 

ryšius su artimaisiais, 

skaičius – 43 (metų 

pradžioje jų buvo 42)  

Įvykdyta  

  1.5.2. skatinti asmenis nuolat 

dalyvauti savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose 

1. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius – 96 

(iš 96 galinčių dalyvauti); 

2. asmenų, kurie dalyvavo 

projekte „Įdarbinimo 

iniciatyvų žmonėms su 

negalia skatinimas Vilniaus 

regione“, skaičius – 25; 

3. asmenų, gyvenančių 

grupinio gyvenimo 

namuose, kurie dalyvavo 

bendruomenių dienos 

centrų organizuojamose 

veiklose, skaičius – 10 

1. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo 

savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius – 

96 (iš 96 galinčių 

dalyvauti); 

2. asmenų, kurie 

dalyvavo projekte 

„Įdarbinimo iniciatyvų 

žmonėms su negalia 

skatinimas Vilniaus 

regione“, skaičius – 30; 

3. asmenų, gyvenančių 

grupinio gyvenimo 

namuose, kurie dalyvavo 

bendruomenių dienos 

centrų organizuojamose 

veiklose, skaičius – 10 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta  
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  1.5.3. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

tvarkytis gyvenamąją aplinką 

1. asmenų, kurie įstaigoje 

savarankiškai ar padedami 

darbuotojų tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, 

skaičius – 87 (metų 

pradžioje jų buvo 85); 

2. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedami 

darbuotojų tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 3 

(metų pradžioje jų buvo 1) 

1. asmenų, kurie 

įstaigoje savarankiškai ar 

padedami darbuotojų 

tvarkėsi gyvenamąją 

aplinką, skaičius – 87 

(metų pradžioje jų buvo 

85); 

2. asmenų, kurie 

savarankiškai ar 

padedami darbuotojų 

tvarkėsi gyvenamąją 

aplinką grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius – 4 (metų 

pradžioje jų buvo 1) 

Įvykdyta  

 

 

  1.5.4. ugdyti asmenų 

gebėjimus savarankiškai ar 

padedant darbuotojams 

gamintis maistą 

1. asmenų, kurie įstaigoje 

savarankiškai ar padedami 

darbuotojų gaminosi 

maistą, skaičius – 6 (metų 

pradžioje jų buvo 4); 

2. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedami 

darbuotojų gaminosi maistą 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 3 

(metų pradžioje jų buvo 0) 

1. asmenų, kurie 

įstaigoje savarankiškai ar 

padedami darbuotojų 

gaminosi maistą, 

skaičius – 7 (metų 

pradžioje jų buvo 4); 

2. asmenų, kurie 

savarankiškai ar 

padedami darbuotojų 

gaminosi maistą 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 4 

(metų pradžioje jų buvo 

0) 

Įvykdyta 

 

 

  1.6. įgyvendinti programas / 

priemones, skirtas: 
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  1.6.1. susirgimų / ligų 

prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

širdies ir kraujagyslių ligų 

rizikos prevencijos 

programoje, skaičius – 3; 

2. asmenų, kuriems buvo 

atliktas profilaktinis 

sveikatos patikrinimas, 

skaičius – 167; 

3. asmenų, dalyvavusių 

skiepijimo nuo gripo 

programoje, skaičius – 100; 

4. asmenų, dalyvavusių 

mankštos užsiėmimuose, 

skaičius – 80; 

5. vaikų, dalyvavusių 

krūminių dantų padengimo 

silantais programoje, 

skaičius – 6; 

6. darbuotojų, dalyvavusių 

privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo 

programoje, skaičius – 110 

1. asmenų, dalyvavusių 

širdies ir kraujagyslių 

ligų rizikos prevencijos 

programoje, skaičius – 3; 

2. asmenų, kuriems buvo 

atliktas profilaktinis 

sveikatos patikrinimas, 

skaičius – 169; 

3. asmenų, dalyvavusių 

skiepijimo nuo gripo 

programoje, skaičius – 

136; 

4. asmenų, dalyvavusių 

mankštos užsiėmimuose, 

skaičius – 81; 

5. vaikų, dalyvavusių 

krūminių dantų 

padengimo silantais 

programoje, skaičius – 6; 

6. darbuotojų, 

dalyvavusių privalomojo 

pirmosios pagalbos 

mokymo programoje, 

skaičius – 110 

Įvykdyta 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

  1.6.2. žalingų įpročių 

prevencijai 

asmenų, dalyvavusių 

paskaitose apie alkoholio ir 

tabako žalą žmogaus 

sveikatai, skaičius – 60 

asmenų, dalyvavusių 

paskaitose apie alkoholio 

ir tabako žalą žmogaus 

sveikatai, skaičius – 62 

Įvykdyta 

 

 

  1.6.3. neigiamo pobūdžio 

įvykių prevencijai 

1. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose, paskaitose 

apie konfliktinių situacijų ir 

agresijos valdymą, skaičius 

1. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose, paskaitose 

apie konfliktinių 

situacijų ir agresijos 

Įvykdyta 
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– 120; 

2. asmenų, dalyvavusių 

kompiuterinio raštingumo 

įgūdžių ugdymo 

programoje, siekiant 

skatinti teigiamas emocijas 

bei turiningą laisvalaikio 

praleidimą, skaičius – 20 

valdymą, skaičius – 124; 

2. asmenų, dalyvavusių 

kompiuterinio 

raštingumo įgūdžių 

ugdymo programoje, 

siekiant skatinti 

teigiamas emocijas bei 

turiningą laisvalaikio 

praleidimą, skaičius – 24 

 

Įvykdyta 

 

  1.7. asmenis, turinčius negalią, 

integruoti į bendruomenę 

1. įstaigoje gyvenusių 

asmenų, apgyvendintų 

grupinio gyvenimo 

namuose, skaičius – 8; 

2. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius – 

1 

1. įstaigoje gyvenusių 

asmenų, įtrauktų į darbo 

rinką, skaičius – 15; 

2. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius 

– 1 

Įvykdyta 
(esame įtraukimo į darbo 

rinką procese: gyventojai 

atlieka 40 val. praktikas 

darbo vietoje Pabradės 

miesto kavinėse, Ryto 

gimnazijoje, UAB 

,,Grūstė“) 

Įvykdyta 
Esame vieno vaiko, 

gyvenančio grupinio 

gyvenimo namuose, 

globos procese, rengiami 

dokumentai globai 

šeimoje 

 

  2. Teikti paslaugas 

bendruomenės gyventojams 

1. asmenų, per metus 

gavusių trumpalaikę 

socialinę globą, skaičius – 2 

2. asmenų, per metus 

gavusių laikino atokvėpio 

paslaugą, skaičius – 5; 

3. asmenų, per metus 

gavusių  įstaigoje teikiamas 

reabilitacijos paslaugas, 

1. asmenų, per metus 

gavusių trumpalaikę 

socialinę globą, skaičius 

– 2 

2. asmenų, per metus 

gavusių laikino 

atokvėpio paslaugą, 

skaičius – 2; 

3. asmenų, per metus 

Įvykdyta 
 

 

 

Įvykdyta (pagal poreikį) 

 

 

 

 

Įvykdyta 
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skaičius – 300; 

4. asmenų, per metus 

atlikusių profesinę praktiką, 

skaičius – 2; 

5. asmenų, per metus 

pasirašiusių savanorystės 

sutartį ir buvusių 

savanoriais grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius – 1 

 

gavusių  įstaigoje 

teikiamas reabilitacijos 

paslaugas, skaičius – 

646; 

4. asmenų, per metus 

atlikusių profesinę 

praktiką, skaičius – 4; 

5. asmenų, per metus 

pasirašiusių savanorystės 

sutartį ir buvusių 

savanoriais grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius – 1 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 
 

Įvykdyta 
 

  3. Užtikrinti tinkamą įstaigos 

veiklos organizavimą 

    

  3.1. sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti savo 

profesinę kompetenciją 

1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų tobulino savo 

profesinę kompetenciją ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per metus;  

2. įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, 

tobulinusių savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 

16 akademinių valandų per 

metus, skaičius – 10; 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių savo 

profesinę kompetenciją, 

skaičius – 9; 

4. kitų (ne socialines ar 

1. 100 proc. įstaigos 

socialinių paslaugų 

srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau 

kaip 16 akademinių 

valandų per metus;  

2. įstaigos socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių 

valandų per metus, 

skaičius – 49; 

3. sveikatos priežiūros 

specialistų, tobulinusių 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 
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sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją, skaičius – 

10; 

5. įstaigos ir grupinio 

gyvenimo namų darbuotojų, 

dalyvavusių, socialinių 

paslaugų įstaigų, diegiančių 

EUQUASS kokybės 

sistemą,  mokymuose, 

skaičius – 15; 

6. socialinių darbuotojų, 

dalyvavusių supervizijose, 

skaičius – 15; 

7. darbuotojų, dalyvavusių 

išvykose į kitus socialinės 

globos namus, kur dalytasi 

gerąja darbo patirtimi, 

skaičius – 22; 

8. darbuotojų, dalyvavusių 

seminaruose bei 

mokymuose socialines 

paslaugas teikiančiose 

užsienio įstaigose, siekiant 

įgyti naujos bei pasidalyti 

turima darbo patirtimi, 

skaičius – 2 

 

 

 

savo profesinę 

kompetenciją, skaičius – 

11; 

4. kitų (ne socialines ar 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių) 

darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją, skaičius – 

10; 

5. įstaigos ir grupinio 

gyvenimo namų 

darbuotojų, dalyvavusių, 

socialinių paslaugų 

įstaigų, diegiančių 

EUQUASS kokybės 

sistemą,  mokymuose, 

skaičius – 19; 

6. socialinių darbuotojų, 

dalyvavusių 

supervizijose, skaičius – 

16; 

7. darbuotojų, 

dalyvavusių išvykose į 

kitus socialinės globos 

namus, kur dalytasi 

gerąja darbo patirtimi, 

skaičius – 24; 

8. darbuotojų, 

dalyvavusių seminaruose 

bei mokymuose 

socialines paslaugas 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

Įvykdyta 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 
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teikiančiose užsienio 

įstaigose, siekiant įgyti 

naujos bei pasidalyti 

turima darbo patirtimi, 

skaičius – 3. 

  3.2. įgyvendinti priemones, 

užtikrinančias darbuotojų 

saugumą ir gerinančias jų 

darbo sąlygas 

1. darbuotojų, dalyvavusių 

civilinės saugos darbo 

vietoje mokymuose, 

skaičius – 177;  

2. darbuotojų, aprūpintų 

asmeninėmis apsaugos 

darbo vietoje priemonėmis, 

skaičius – 30; 

3. darbuotojų, kuriems, 

atlikus darbo erdvių 

remontą, pagerintos darbo 

sąlygos, skaičius – 40; 

4. darbuotojų, kuriems, 

įrengus poilsio zoną, 

pagerintos darbingumo 

atkūrimo sąlygos tarp darbo 

valandų, skaičius – 25; 

5. dalykinių socialinę globą 

teikiančių darbuotojų 

susirinkimų, kuriuose 

analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, 

ieškota jų sprendimo būdų, 

skaičius – 12 

 

 

1. darbuotojų, 

dalyvavusių civilinės 

saugos darbo vietoje 

mokymuose, skaičius – 

177;  

2. darbuotojų, aprūpintų 

asmeninėmis apsaugos 

darbo vietoje 

priemonėmis, skaičius – 

32; 

3. darbuotojų, kuriems, 

atlikus darbo erdvių 

remontą, pagerintos 

darbo sąlygos, skaičius – 

41; 

4. darbuotojų, kuriems, 

įrengus poilsio zoną, 

pagerintos darbingumo 

atkūrimo sąlygos tarp 

darbo valandų, skaičius 

– 25; 

5. dalykinių socialinę 

globą teikiančių 

darbuotojų susirinkimų, 

kuriuose analizuota 

įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, 

Įvykdyta 
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ieškota jų sprendimo 

būdų, skaičius – 26 

 

____________________________ 

 


