
DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ
VEIKLOS  PLANAS  2016m.

 Globos namų misija – kokybiškas socialinių paslaugų teikimas bei  gyventojų integracija
į bendruomenę. 
Globos namų gyventojų sveikatos būklės stabilizavimas ir maksimalus asmens funkcinės
būklės atstatymas, atsižvelgiant į psichinę ir fizinę būklę.

Globos  namų  vizija  –  globos  namų  gyventojų  savarankiškumas,  esant  minimaliai
specialistų  pagalbai,  sėkmingai  prisitaikiusiais  gyventi  juos  supančioje  aplinkoje,
integravimas  bendruomenėje.

 Globos namų veiklos tikslai:

•  užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą;

• sudaryti  globos  namų  gyventojams  kuo  palankesnes,  artimas  namų  aplinkai
gyvenimo sąlygas, atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes;

• padėti palaikyti gyventojų funkcines galimybes, leidžiančias jiems nepriklausomai
gyventi;

• sudaryti  sąlygas  globos  namų  gyventojams  gyventi  savarankiškai,  integruotis
bendruomenėje;

• užtikrinti saugią aplinką ir profesionalią personalo pagalbą.

SOCIALINIO DARBO PADALINYS

ORGANIZUOTI TINKAMĄ SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR ASMENŲ SU
NEGALIA APGYVENDINIMĄ

Supažindinti  naujai  atvykusius  gyventojus  su  globos  namų gyventojų  vidaus  tvarkos
taisyklėmis, su jų teisėmis, atsakomybe ir pareigomis.

1. Suteikti išsamią informaciją apie globos namų veiklą ir paslaugas.
2. Apgyvendinti gyventojus taip, kad kambaryje gyventų panašių pomėgių, poreikių,

charakterių žmonės, kad jie tarpusavyje sugyventų.
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3. Per 7 darbo dienas pasirašyti dvišalę sutartį tarp globos įstaigos ir naujai atvykusių
gyventojų.

4. Per 1- 1,5 mėn. atlikti kiekvieno asmens išsamų ir visapusišką poreikių vertinimą,
nuolatiniams  gyventojams  poreikių  vertinimas   atliekamas  1  kartą  metuose  sausio  mėn.,
reikalui esant atliekamas poreikių pervertinimas.

Kiekvienam asmeniui  po adaptacijos  programos (3 mėn.)  pagal  įvertintus poreikius
sudaryti  individualų  socialinės  globos  planą  (ISGP)  ir  paskirti  jų  poreikius  atitinkančias
paslaugas, planas nuolat peržiūrimas ir papildomas.

5. 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.

6. Atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas.

TEIKTI INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO, TARPININKAVIMO IR
ATSTOVAVIMO PASLAUGAS

1. Konsultuoti gyventojus jiems rūpimais klausimais.
2. Tarpininkauti gyventojams palaikant ryšius su artimaisiais.
3. Užmegzti ir palaikyti ryšį su atvykusių į globos įstaigą gyventojų artimaisiais.
4. Skatinti  gyventojus  bendrauti  su  artimaisiais  (rašyti  laiškus,  skambinti  telefonu,

pasveikinti įvairių švenčių proga).
5. Informuoti  artimuosius  apie  gyventojų  išvykimą  gydytis  į  stacionarias  gydymo

įstaigas ir mirties atveju.
6. Tarpininkauti  gyventojams  sprendžiant  konfliktus,  stresinėse  situacijose,  siūlant

specialistų pagalbą, susitinkant su dvasininkais,  sprendžiant asmens kasdieninio gyvenimo
problemas ir kitais atvejais.

7. Rengti susirinkimus su gyventojais.
8.  Rašyti  straipsnius  į  vietinę  spaudą,  teikti  informaciją  apie  globos  namų  veiklą

internetinėje svetainėje.
9.  Stende teikti įvairią informaciją gyventojams rūpimais klausimais.

10. Lankyti gyventojus gydymo ir reabilitacijos įstaigose.

 ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

1. Padėti  globos namų gyventojams atstatyti  arba palaikyti  savarankiškumą,  įvairius
įgūdžius, savipagalbą.

2. Pagal  gyventojų pageidavimą,  amžių,  jėgas,  kultūrinę paskirtį,  motyvaciją,  padėti
parinkti gyventojams veiklos rūšis.

3. Mokyti gyventojus kompiuterinio raštingumo ir naudotis internetu.
4. Ugdyti  gyventojų  estetinį  skonį:  mokyti  pasirinkti  tinkamus  drabužius,  derinti

spalvas, gražiai susišukuoti, skatinti dalyvauti gyventojus globos namų veikloje, užimtume.
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5. Kontroliuoti  gyventojų  piktnaudžiaujančių  alkoholiniais  gėrimais  bei  rūkymu
veiksmus.

6. Vykdyti  susitikimus  su  priklausomybių  specialistais,  kalbėti  apie
priklausomybių žalą.

7. Stebėti 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.

8. Individualizuojant  kiekvieną  gyventoją,  remiantis  jų  poreikiais  ir  jų
individualiais ypatumais, parinkti atitinkamus ugdymo būdus:

• Kasdieninių darbų įgūdžių formavimas;

• Savitvarkos įgūdžių formavimas;

• Bendravimo įgūdžių ugdymas;

• Socialinių įgūdžių formavimas.

9. Pagal pomėgius nukreipti gyventojus darbui ir užimtumui:

• maisto ruošimo;

• gėlynų priežiūros;

• aplinkos tvarkymo.

10. Rašyti straipsnius į vietinę spaudą, teikti informaciją apie globos     namų veiklą
internetinėje svetainėje.

11.Stende teikti įvairią informaciją gyventojams rūpimais klausimais.

  
LAISVALAIKIO, KULTŪRINIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR DVASINIŲ

POREIKIŲ TENKINIMAS

1. Mažinti gyventojų socialinę atskirtį.
2. Kultūrinius renginius organizuoti ir įtraukti į juos gyventojus priklausomai nuo

poreikių ir galimybių.

Minėti:

• Sausio 13- ąją. Žvakučių languose uždegimas;

• Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios dienos minėjimas;

• Gyventojų gimtadienius;

• Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną;
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• Dalyvauti pavasarinėje tvarkymosi talkoje „ Darom 2016“;

• Skatinti žiūrėti TV laidas, klausytis radijo, dalyvauti diskusijoje, raginant reikšti
savo mintis;

• Knygų, laikraščių, televizijos laidų, kino filmų aptarimas;

• Kapinių tvarkymas;

• Padėti gyventojams lankytis bibliotekoje;

• Rengti ekskursijas;

• Organizuoti išvykas uogauti, grybauti, žvejoti.

    3. Religinių švenčių minėjimas:

• Žolinė;

• Velykos;

• Vėlinės;

• Kūčios;

• Kalėdos.

    4. Religinių bei laidojimo paslaugų organizavimas:

• Sudaryti sąlygas gyventojams atlikti religines apeigas;

• Organizuoti mirusiųjų palydėjimą į kapus, puoselėti jų pagerbimo tradicijas;

• Sutvarkyti kapavietes.

5.  Pagal gyventojų pomėgius ir galimybes, ugdyti darbinius, kūrybinius ir  meninius
įgūdžius:

• rinkti gamtinę medžiagą ir iš jos gaminti darbelius;
• puokštes;
• aplikacijas;
• šventinius atvirukus
• karpinius iš popieriaus
• mezgimas ir nėrimas.

.
METODINIS DARBAS

1. Kaupti, apdoroti ir platinti informaciją socialinio darbo klausimais.
2. Tvarkyti gyventojų bylas: įrašyti įrašą, apie reikšmingus pokyčius jo gyvenime.
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3. Organizuoti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kė-
limo kursus, seminarus, skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

4.  Rytinių  pasitarimų metu, personalui, aptarti darbo problemas, analizuoti darbo re-

zultatus, konkretizuoti dienos darbus.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

1. Padėti palaikyti gyventojų funkcines galimybes, leidžiančias jiems nepriklausomai
gyventi.

2. Nustatyti medicininių paslaugų gyventojams poreikį.

3. Pagal poreikį, sudaryti slaugomų gyventojų individualius slaugos planus.

4. Visus metus, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais įvertinant gyventojo 
socialinės globos poreikio įvertinimą, sudarant gyventojams socialinės globos metinį planą.

5. Visus metus, globos namų gyventojus vežti konsultuoti ir gydyti į kitas gydymo 
įstaigas pagal šeimos gydytojo, gydytojo psichiatro nukreipimus.

6. Reikalui esant hospitalizuoti globos namų gyventojus.
          7. Pastoviai, kontroliuoti gyventojų maitinimą .

8.  Užtikrinti, kad gyventojai gautų jiems reikalingą ortopedinę avalynę, protezus, 
akinius,     ramentus, vežimėlius, vaikštynes.

          9. Gydytojui paskyrus, globos namų gyventojus aprūpinti kompensuojamais 
vaistais.

          10. Pagal poreikį, kviesti susirinkimus su socialiniais darbuotojais, aptarti 
atsiradusias problemas, atsakyti į rūpimus klausimus apie globos namų gyventojus.
11. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus slaugytojoms, slaugytojų padėjėjų mokymus, 
seminarus ir t.t.

          12. Organizuoti ir vesti slaugytojoms ir slaugytojų padėjėjoms metodinius 
užsiėmimus ir mokymus.

Vyr. socialinė darbuotoja                     Aldona Laptevienė

Vyr. slaugytoja Onutė Stacevičienė


