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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS

1. Aplinkos ir išteklių analizė

Išorės aplinkos veiksniai:

Politiniai veiksniai
Dūkšto globos namai vykdo ( tęsia) socialinių paslaugų teikimo reformą, kurios

svarbiausias  tikslas  įgyvendinti  valstybės  politiką  socialinių  paslaugų  srityje,
užtikrinant  kokybiškų  socialinių,  medicininių,  reabilitacinių,  buitinių,  psichologinių,
kultūrinių, dvasinių ir kitų teikiamų paslaugų plėtrą ir kokybę, tobulinant įstaigos veiklą
ir struktūrą, teikiamas paslaugas orientuoti į gyventojų poreikius ir lūkesčius.

Siekiant  efektyviai  plėtoti  socialines  paslaugas,  stengiamasi  sudaryti
darbuotojams saugias ir sveikas  darbo sąlygas darbo vietose, numatoma palaikyti ryšius
su  visuomeninėmis  organizacijomis,  bendradarbiauti  su  kitomis  socialinėmis
organizacijomis formuojant ir įgyvendinant šią politiką.

Socialiniai veiksniai
Visuomenės senėjimas, sergamumas reikalauja didelio dėmesio pagalbai senyvo

amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Ilgalaikės stacionarios globos poreikis nemažėja.

Ekonominiai veiksniai
Pagal  socialinių  paslaugų  plėtros  globos  įstaigose  programą  2015  metams  iš

valstybės biudžeto gauta ..... tūkst.. litų.

Technologiniai veiksniai
Informacinės visuomenės plėtra ir informacinių technologijų teikiamos galimybės

ne tik leidžia mažinti darbo laiko sąnaudas, paspartinti sprendimų priėmimo procesą, bet
ir tobulinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo metu socialinės globos namuose
įdiegta  Informacijos  valdymo  sistema  LABBIS  ir  personalo  valdymo,  darbo  laiko  ir
atlyginimų  apskaitos  sistema  BONUS.  Įstaigos  finansinė  ir  turtinė  apskaita  pilnai
kompiuterizuota.  Informacinės  komunikacinės  technologijos  naudojamos  globos namų
veiklos valdymui: sukurtas darbuotojų vietos tinklas, finansinė apskaita tvarkoma 1: C
programa,  įrengta  5  kompiuterizuotos  darbo  vietos,  veikia  bevielis  internetas  tiek
gyventojams,  tiek  darbuotojams.  Šiuolaikinės  informacinės  technologijos  suteikia
galimybę  tvarkyti  bei  sisteminti  informaciją  apie  kiekvieną  pensionato  darbuotoją  ir
gyventoją.



Teisinė bazė
Socialinės  globos  namai  savo  veiklą  planuoja  bei  vykdo  vadovaudamasis

Lietuvos  Respublikos  konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  poįstatyminiais
aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nurodymais, vadovaujamasi
Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  patvirtintais  Dūkšto  globos  namų  veiklos
nuostatais,  vidaus  tvarkos  taisyklėmis,  strateginiu,  perspektyviniais  ir  einamaisiais
planais, parengtomis programomis.

Organizacinė struktūra
Dūkšto  globos  namų  organizacinė  struktūra  sudaryta  taip,  kad  būtų  laiku  ir

kokybiškai vykdomi Dūkšto globos namų nuostatuose numatyti uždaviniai ir funkcijos.
Dabartinę  Dūkšto  globos  namų  struktūrą  sudaro  :  administracijos,  socialinio  darbo,
sveikatos priežiūros, aptarnavimo ir ūkio, maisto, apskaitos ir atskaitomybės padaliniai.
Personalo pareigybių sąrašas patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
Šiuo  metu  Dūkšto  globos  namuose  yra  patvirtintų  17  pareigybių.  Personalas,  kuris
atlikdamas  jam  paskirtas  užduotis  tiesiogiai  sąveikauja  su  globos  namų  gyventojais
sudaro 80 proc. Personalas, kuris savo kasdieninėje veikloje tiesiogiai  nesąveikauja su
globos įstaigos gyventojais sudaro apie 20proc.

Žmonių ištekliai ( pareigybės, kvalifikacija)
Pareiginiai  aprašymai  atspindi  darbuotojų  veiklos  sritį,  darbo  specifiką.

Pareigybės aprašymuose suformuluoti bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai, pavaldumas,
pareigos, teisės, atsakomybė. Pareigybių aprašymai individualizuoti net tik pagal veiklos
sritis,  bet  ir  pagal  darbo  specifiką  atspindi  darbuotojų  veiklos  sritį,  darbo  specifiką.
Personalas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso ir
Sveikatos  priežiūroje  dirbantis  personalas  slaugos etikos  pagrindais,  socialinės  globos
namų darbuotojo veiklos etikos kodeksu. Dūkšto globos namai turi teisę verstis asmens
sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

• Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir vidaus ligų;
•Slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės, fizinės medicinos ir reabilitacijos;
• Masažo;
• Kineziterapijos;
• Ergoterapijos;
• Odontologinės priežiūros ( pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.
Viso dirba ............ darbuotojų, iš jų 80 proc. tiesiogiai su gyventojais.

Planavimo sistema

Efektyvią globos namų veiklą lemia bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis
įstaigomis:  socialinės  paramos  skyriumi,  socialinių  paslaugų  centru,  seniūnijomis,
Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  valdyba  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo
ministerijos,  Lietuvos  darbo  birža  prie  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos,
Valstybine darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybe. 



Globos  namų  darbo  praktika  yra  pakankamai  nusistovėjusi,  ji  sudaro  tvirtą
pagrindą pastoviai veiklai ir organizacijos vystymui už-tikrinti. Organizacija tobulinama,
peržiūrint  administravimą  ir  personalo  darbo  vertinimą  bei  skatinimą,  organizuojant
personalo  mokymą,  gerinant  ryšius  su  suinteresuotaisiais.  Organizacija  vystoma  ta
linkme, kuri padeda efektyviausiai įgyvendinti globos namų misiją.

Finansavimo sistema
Dūkšto  globos  namai  yra  biudžetinė  įstaiga,  finansuojama  iš  Ignalinos  rajono

biudžeto lėšų ir kitų šaltinių.

Apskaitos tinkamumas
Dūkšto globos namų apskaita  organizuojama vadovaujantis  Biudžetinių  įstaigų

buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001m. kovo 16 d. įsakymu Nr.70 ir Finansų ministro 2005m. gruodžio 30 d. įsakymo
IK-  405  pakeitimu,  2007m.  birželio  26d.  Lietuvos  respublikos  Viešojo  sektoriaus
atskaitomybės įstatymu, Nr. X- 1212, 2008m. lapkričio 14 d. šio įstatymo pakeitimu ir
papildymu Nr. X- 1821 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos
tvarkymą.

Ryšių sistema
Tobulinama globos namų kompiuterinė informacinė sistema. Kompiuterizuojamos globos
namų vidaus funkcijos, veikia programinės sistemos informacijos valdymo LABBIS ir
personalo  valdymo,  darbo  laiko  ir  atlyginimų  apskaitos  sistema  BONUS.  Įstaigos
finansinė  ir  turtinė  apskaita  pilnai  kompiuterizuota.  Informacinės  komunikacinės
technologijos  naudojamos  globos  namų  veiklos  valdymui:  sukurtas  darbuotojų  vietos
tinklas,  finansinė apskaita  tvarkoma 1: C programa,  įrengta 5 kompiuterizuotos darbo
vietos, veikia bevielis internetas tiek gyventojams, tiek darbuotojams. Kompiuterizuotos
beveik visos socialinių darbuotojų, administracijos, medicinos darbuotojų darbo vietos.
Veikia TEO telefonų linija.

Vidaus kontrolės sistema
Patvirtinti padalinių nuostatai. Kartą per savaitę vykstančiame padalinių vadovų

pasitarime numatomi ateinančios savaitės darbai ir atsiskaitoma už įvykdytas priemones.
Padalinių vadovai ketvirčio pabaigoje pateikia veiklos planus kitam ketvirčiui ir veiklos
ataskaitą už praėjusį ketvirtį. Pagal patvirtintą globos namų vidaus kontrolės tvarką metų
pabaigoje padaliniai vertina veiklos kokybę. Pagal įsakymą atliekamas socialinės globos
atitikties  socialinės  globos normoms įsivertinimas.  Atliekama finansinė kontrolė,  turto
inventorizacija, nuolat vykdoma paslaugų kokybės kontrolė.

Aktualiausios problemos

• Globos namams trūksta psichinės sveikatos priežiūros specialistų;
•Dalis  gyventojų  piktnaudžiauja  alkoholiu,  rūko  ne  tam  skirtose  vietose,

nepagarbiai elgiasi su kitais gyventojais ir personalu.

2. Dūkšto globos namų misija



Teikti  socialines  paslaugas  vienišiems,  pagyvenusiems,  senyvo  amžiaus  ir
žmonėms su negalia, išsaugant ryšius su visuomene.

3. Dūkšto globos namų strateginiai tikslai:

• Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą;
•  Sudaryti  globos  namų  gyventojams  kuo  palankesnes  gyvenimo  sąlygas,

užtikrinti saugią aplinką ir profesionalią personalo pagalbą.
• Sudaryti  sąlygas globos namų gyventojams gyventi  savarankiškai,  integruotis

bendruomenėje.

4. Planuojama veikla 2015m.

4.1. administracijos padalinio planai

1. Teikti  gyventojams  būsto,  maitinimo,  asmens  higienos,  asmens  sveikatos
priežiūros  organizavimo,  laisvalaikio  ir  užimtumo  organizavimo,  buitines
paslaugas;

2. Sudaryti tinkamas sąlygas socialinei reabilitacijai.
3. Vykdyti LR teisės aktų reikalavimus.
4. Organizuoti socialinės globos namų veiklą, vadovaujantis strateginiais planais.
5. Kelti savo kvalifikaciją.
6. Dalyvauti globos namų direktoriaus šaukiamuose pasitarimuose.
7. Pareikšti savo pastabas ir pastebėjimus bet kuriose globos namų ūkinės finansinės

ar operatyvinės veiklos srityse.
8. Užtikrinti,  kad  globos  namų  gyventojai  gautų  tinkamas  gyvenimo  sąlygas  ir

paslaugas
9. Padėti gyventojams realizuoti savo teises.
10. Užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
11. Vykdyti organizacinę ūkinę finansinę veiklą, efektyvų lėšų panaudojimą, vertybių

apsaugą.
12. Organizuoti ir užtikrinti tinkamą ir racionalų globos namų struktūrinių padalinių

darbą,  prisilaikant  darbų  saugos,  sanitarijos,  priešgaisrinės  saugos  ir  elektros
saugos reikalavimų.

13. Nuolat analizuoti socialinių paslaugų neįgaliems ir seniems asmenims skyrimo ir
teikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

4.2 socialinio darbo padalinio planai

Socialinė reabilitacija.
1. Organizuoti darbą ir tobulinti veiklą taip, kad atvykę į globos namus norėtų čia

gyventi;
2. Padėti adaptuotis naujai atvykusiems gyventojams arba gyventoją perkėlus į kitą

kambarį;



3. Supažindinti  naujai  atvykusius  gyventojus  su  vidaus  tvarkos  taisyklėmis,
pasirašyti  dvišalę  sutartį,  išsiaiškinti  mokėjimo  už  gyvenimą  globos  namuose
galimybes;

4. Palaikyti  ryšį  su  gyventojų  artimaisiais,  giminėmis,  draugais,  ankstesnėmis
socialinės globos įstaigomis, padėti rašyti laiškus, pakvietimus, pasveikinimus;

5. Įvertinti  gyventojų  savarankiškumą,  jo  individualius  poreikius,  gyvenimo
būdą( atlikti poreikių vertinimą);

6. vadovaujantis  gyventojo  poreikio  vertinimą  sudaryti  individualaus  socialinės
globos planą( ISGP), kuris nuolat peržiūrimas ir papildomas;

7. Apgyvendinti gyventojus taip, kad kambaryje gyventų panašių pomėgių, poreikių,
charakterių žmonės, kad jie tarpusavyje sugyventų;

8. Spręsti iškylančias problemas, konfliktus;
9. Sudaryti  gyventojams  sąlygas  užsiimti  norima  veikla,  priimti  jų  pasiūlymus,

pageidavimus , pastabas;
10. Prižiūrėti,  kad  gyventojai  gautų  jiems  reikalingą  ortopedinę  avalynę,  protezus,

akinius, ramentus, vežimėlius, vaikštynes;
11. Prižiūrėti gyventojų aplinką: kad būtų tvarkingi drabužiai, avalynė, patalynė, kad

pakaktų  minkšto  ir  kieto  inventoriaus,  kad  kambariuose  būtų  švara  ir  tvarka,
drabužiai turi būti pritaikyti sezonui;

12. Lankyti gyventojus gydymo ir reabilitacinėse įstaigose;
13. Pagerinti  fizinę  aplinką,  pritaikant  neįgaliųjų  poreikiams:  porankiai,  turėklai,

praustuvų tvirtinimai, kabyklų, lentynų įrengimas ir t.t.
14. Rengti susirinkimus su gyventojais: aptarti kas jiems patinka čia gyvenant, kas

nepatinka, ką norėtų keisti, ko trūksta iki pilnaverčio gyvenimo;
15. Analizuoti  individualaus  darbo  su  gyventojais  rezultatus  sprendžiant  jų

problemas;
16. Tvarkyti gyventojų bylas: įrašyti įrašą, kaip jaučiasi gyventojas, kas pasikeitė jo

gyvenime;
17. Ugdyti  gyventojų  savarankiškumą,  asmens  higienos  įgūdžius,  ypač  to

neturintiems gyventojams;
18. Padėti  gyventojams  išmokti  gyventi  grupėje,  savitarpio  supratimo,  pagalbos

kaimynams ir aptarnaujančiam personalui;
19. Analizuoti ar pavyko įvykdyti suplanuotus darbus. Jei nepavyko, tai išsiaiškinti,

kas trukdė juos įvykdyti,  kokių papildomai reikia priemonių ar kieno pagalbos
reikia, kad planai būtų įvykdyti;

20. Kartu su savo komanda kontroliuoti  gyventojų piktnaudžiaujančių alkoholiniais
gėrimais bei rūkymu veiksmus, esant reikalui kreiptis į policiją

21. Rengti  susirinkimus  su  socialiniais  darbuotojais,  su  socialinio  darbuotojo
padėjėjomis ir su medicinos darbuotojais dėl iškylančių problemų;

22. Vykdyti susitikimus su priklausomybių specialistais, kalbėti apie priklausomybių
žalą;

Profesinė reabilitacija
1.Skatinti  dalyvauti  globos  namų  veikloje,  darbiniame  užimtume,  naujai

atidarytame dienos centre, sportinėje veikloje.



2.  Sudaryti  sąlygas  dalyvauti  rankdarbių,  laisvalaikio  leidimo,  maisto  ruošimo
užsiėmimuose;

3.  Pagal  pomėgius  nukreipti  gyventojus  darbui  ir  užimtumui:  maisto  ruošimo,
karpinių  iš  popieriaus,  gėlynų  priežiūros,  aplinkos  tvarkymo,  mezgimo  ir  nėrimo,
meninių programų ruošimo, literatūrinių pomėgių realizavimo.

Laisvalaikio ir kultūrinio darbo organizavimas
1. Skatinti gyventojus dalyvauti meninėje globos namų veikloje;
2. Sausio 13- osios minėjimas. Žvakučių languose uždegimas;
3. Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios dienos minėjimas;
4. Švęsti Užgavėnių šventę;
5. Velykų šventė
6. Dalyvauti pavasarinėje tvarkymosi talkoje „ Darom 2015“;
7. Išvyka į gamtą;
8. Minėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną
9. Švęsti šv. Kūčias;
10. Skatinti  žiūrėti  TV  laidas,  klausytis  radio,  dalyvauti  diskusijoje,  raginant

reikšti savo mintis
11. Knygų, laikraščių, televizijos laidų, kinofilmų aptarimas;
12. Organizuoti  susitikimus  su  socialinio  darbo  įstaigų  atstovais,  teisėsaugos

atstovais, gydytojais;
13. Minėti gyventojų vardadienius, gimtadienius;
14. Stende teikti įvairią informaciją gyventojams rūpimais klausimais
15. Religinių bei laidojimo paslaugų organizavimas
16. Rašyti straipsnius į vietinę spaudą, teikti informaciją apie globos namųveiklą

internetinėje svetainėje;
17. Kapinių tvarkymas;
18. Padėti gyventojams lankytis bibliotekoje;

Metodinis darbas
1. Rengti ekskursijas į kitus globos namus patirties pasidalinti;
2. Rytinių pasitarimų metu aptarti darbo problemas, analizuoti darbo rezultatus,

konkretizuoti dienos darbus
3. Vykdyti  socialinių  darbuotojų  padėjėjų  mokymus,  organizuoti  mokymus

slaugytojų padėjėjoms, skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
4. Organizuoti socialinių darbuotojų išvykas į seminarus, konferencijas ir t.t.
5. Aptarti komandinio darbo rezultatus;
6. Organizuoti užsiėmimus įvairiais sveikatos klausimais


