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LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMŲ
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Lauksargių globos namų tikslas – racionaliai naudojant turimus finansinius išteklius,

teikti kokybiškas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, kad

būtų užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė gyvenimo kokybė, užtikrintas saugus, sveikas,

prasmingas gyvenimas.

Būtinos įstaigos efektyvios ir kokybiškos veiklos prielaidos: į Globos namų veiklą

įtraukti visus darbuotojus ir gyventojus, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, naujų darbo metodų

taikymas siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų ir kokybiškų sveikatos priežiūros

paslaugų teikimas, higieninių reikalavimų laikymasis, kokybiško maisto ruošimo užtikrinimas bei

nuolatinis įstaigos materialinės bazės  modernizavimas ir teritorijos aplink pastatą sutvarkymas

(projekto parengimas).

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Terminai Vykdytojas Siekiami
rezultatai

1. Organizacinis ir metodinis darbas

1.1 Lauksargių globos namų
direktoriaus 2016 metų
veiklos ataskaitos
parengimas.

I ketvirtis Direktorė Tauragės rajono
savivaldybės
tarybos pritarimas
ataskaitai.

1.2 Lauksargių globos namų
2017 metų veiklos plano
parengimas.

I ketvirtis Direktorė Efektyvus,
kokybiškas įstaigos
funkcionavimas.

1.3 Ketvirtinių, metinių,
statistinių ataskaitų
rengimas ir teikimas
finansų skyriui. Kitos
finansinės informacijos
teikimas pagal
pareikalavimą.

Metų eigoje Vyr. buhalterė Teisingi
ataskaitiniai
duomenys ir
atskaitomybė laiku
pateikiama
finansuojančiai
įstaigai.

1.4 Dalyvauti Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos, Tauragės
rajono savivaldybės
organizuojamuose
susirinkimuose,
renginiuose.

Pagal
galimybes

Direktorė,
socialinės darbuotojos

Ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų kokybės
gerinimas.



1.5 Susipažinti ir analizuoti
naujus ir papildytus
įstatymus ir kitus teisinius
dokumentus.

Nuolatos Direktorė,
vyr. buhalterė,
administratorė,
vyr. socialinė
darbuotoja,

vyresnioji slaugytoja

Paslaugų
organizavimo ir
teikimo atitiktis
teisiniam
reglamentavimui.

1.6 Analizuoti gyventojų
prašymus, kartu priimti
sprendimus.

Nuolatos Direktorė,
vyr.soc.darbuotoja,

soc. darbuotojos

Bendradarbiavimas
siekiant geriausių
rezultatų.

1.7 Tvarkyti gyventojų
asmens bylas.

Nuolatos Administratorė,
soc. darbuotojai

Tinkamai vesti
ir/ar koreguoti
reikiamą
dokumentaciją.

1.8 Dalyvauti globos namuose
organizuojamuose
susirinkimuose.

Pirmadieniais –
bendri visų
darbuotojų

susirinkimai,
kitomis

dienomis -
tiksliniai

susirinkimai

Visi darbuotojai Ilgalaikės
socialinės globos
paslaugų kokybės
gerinimas,
kokybiškų darbo
sąlygų
darbuotojams
užtikrinimas.

1.9 Numatyti gaires dėl
Globos namų teritorijos
sutvarkymo.

Pagal
galimybes

Direktorė Sukurti saugią ir
pritaikytą aplinką.

1.10 Užtikrinti kasdieninę
maisto kokybės kontrolę.

Nuolatos Bendrosios praktikos
slaugytoja

Užtikrinti
kokybišką
gyventojų
maitinimą.

1.11 Sudaryti galimybę
darbuotojams kelti
kvalifikaciją.

Nuolatos Direktorė Darbuotojų
kompetencijos,
motyvacijos ir
savivertės
didinimas.

1.12 Dalintis gerąja patirtimi su
kitomis globos įstaigomis.

Pagal
galimybes

Direktorė, socialinės
darbuotojos, bendrosios

praktikos slaugytojos

Užtikrinti
kokybiškų
socialinės globos
paslaugų teikimą.
Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas.

1.13 Vykdyti gyventojų
apklausą dėl socialinių
paslaugų teikimo,
maitinimo, sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimo.

Pagal poreikį Direktorė Socialinės globos
paslaugų teikimas
atsižvelgiant į
gyventojų
poreikius.

1.14 Surengti atvirų durų dieną IV ketvirtis Visi darbuotojai Įstaigos veiklos
pristatymas kitų
įstaigų atstovams,
gyventojų
artimiesiems.

1.15 Atlikti metinę IV ketvirtis Inventorizacijos Ilgalaikio



inventorizaciją komisija materialaus,
nematerialaus
turto, atsargų
būklės įvertinimas.

2. Socialinis darbas

2.1 Įvertinus socialinių
paslaugų poreikį sudaryti
ISGP.

Atvykus
gyventojui

Soc. darbuotojos Tinkamai
vedama
dokumentacija ir
tikslingų
paslaugų
gyventojams
numatymas ir
teikimas.

2.2 Užtikrinti, kad atsiradus
naujoms su asmens
sveikatos būkle ar asmens
poreikiais susijusiomis
aplinkybėmis ISGP yra
peržiūrimas ir tikslinamas.

Į metus kartą
arba reikalui

esant

Soc. darbuotojos,
bendrosios praktikos

slaugytojos

Tinkamai
vedama
dokumentacija
bei paslaugų
teikimas
atsižvelgiant į
individualius
gyventojo
poreikius ir
sveikatos būklę.

2.3 Teikti ilgalaikės socialinės
globos paslaugas

Nuolatos Soc. darbuotojos,
soc.darbuotojo

padėjėjos

Paslaugų teikimo
atitiktis teisiniam
reglamentavimui.

2.4 Spręsti gyventojų iškilusias
problemas.

Nuolatos Direktorė,
soc. darbuotojos,

bendrosios praktikos
slaugytojos

Problemų
sprendimas
bendru sutarimu
ir pagal
galimybes
įtraukiant į
problemų
sprendimą
gyventojų
artimuosius.

2.5 Užtikrinti gyventojams
galimybę susitikti su
giminėmis, svečiais.

Nuolatos Soc. darbuotojos Ryšių su
artimaisiais
palaikymas.

2.6 Organizuoti globos namų
gyventojų užimtumą,
darbinių ir kasdieninio
gyvenimo įgūdžių ugdymą.

Nuolatos Soc. darbuotojos Užtikrinti
gyventojų
poreikį veikti
įvairias veiklas,
realizuoti savo
gebėjimus ir
pomėgius.

2.7 Organizuoti išvykas
(ekskursijas).

Pagal
galimybes

Soc. darbuotojos Gerų emocijų
patyrimas.

2.8 Organizuoti koncertus,
popietes, pasikviečiant
kultūros centro meno

Nuolatos Direktorė
soc. darbuotojos

Gerų emocijų
patyrimas.



kolektyvus, mokyklų
moksleivius,
nevyriausybines
organizacijas.

2.9 Organizuoti gyventojams
religines šventes (Kūčias,
šv. Kalėdas, šv. Velykas,
Užgavėnių šventę).

Konkrečiomis
švenčių datomis

Soc. darbuotojos Tradicijų
laikymasis.

2.10 Paminėti Valstybines
šventes, atmintinas dienas
(sausio-13 Laisvės gynėjų
dieną, vasario 16 Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną,
kovo-11 Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dieną ir kt.).

Konkrečiomis
švenčių datomis

Soc. darbuotojos Valstybingumo
puoselėjimas.

2.11 Gyventojų pageidavimu
organizuoti Šv. Mišias

Pagal
pageidavimą

Direktorė,
soc. darbuotojos

Dvasinių
poreikių
tenkinimas.

2.12 Gyventojų ir/ar gyventojų
artimųjų pageidavimu
organizuoti ligonių
patepimą ir Švenčiausiojo
sakramento suteikimą.

Pagal
pageidavimą

Soc. darbuotojos Dvasinių
poreikių
tenkinimas.

2.13 Sudaryti sąlygas veikti
gyventojų tarybai,
renkamai bendrame globos
namų gyventojų
susirinkime.

Nuolatos Soc. darbuotojai Gyventojų
įtraukimas į
Globos namų
veiklą.

2.14 Visuotinis gyventojų
susirinkimų organizavimas.

Kartą į ketvirtį Direktorė,
soc. darbuotojos

Aktualių
klausimų
aptarimas,
iškilusių
problemų
sprendimas,
galimybių
numatymas dėl
gyvenimo sąlygų
gerinimo Globos
namuose.

3. Medicininis aptarnavimas

3.1 Užtikrinti būtinosios
medicinos pagalbos
suteikimą visiems
gyventojams.

Nuolatos Vyresn. slaugytoja,
bendrosios praktikos

slaugytojos

Tinkamas ir
savalaikis
sveikatos
paslaugų
suteikimas.

3.2 Suteikti galimybę visiems
gyventojams naudotis
šeimos gydytojo
paslaugomis.

Nuolatos Vyresn. slaugytoja Šeimos gydytojo
paslaugų
suteikimas
sveikatos
priežiūros



įstaigoje ir /ar
Globos
namuose.

3.3 Pagal gydytojo išrašytus
vaistų receptus užtikrinti
gyventojų aprūpinimą
vaistais.

Nuolatos Vyresn. slaugytoja Gyventojų
aprūpinimas
reikiamais
medikamentais.

3.4 Esant būtinybei teikti
gyventojams transporto
paslaugas vykstant
gydytojo konsultacijai į
Tauragę ir kitus miestus.

Pagal gydytojo
siuntimą

Direktorė,
vyresn. slaugytoja,

vairuotojas

Tinkamų
sveikatos
paslaugų
teikimas
nuvežant ir
palydint
gyventojus į
kitas medicinos
įstaigas.

3.5 Gyventojus, kuriems
reikalinga nuolatinė slauga
aprūpinti slaugos
priemonėmis (įklotais,
sauskelnėmis).

Nuolatos Vyresn. slaugytoja Užtikrinti
kokybiškų
slaugos
paslaugų
teikimą
gyventojams
aprūpinant
reikiamomis
slaugos
priemonėmis.

3.6 Teikti slaugos paslaugas
gyventojams.

Nuolatos Bendrosios praktikos
slaugytojos, slaugytojo

padėjėjos

Kvalifikuotų
slaugos
paslaugų
teikimas.

3.7 Užtikrinti, kad
medikamentai saugojami,
gaunami ir vartojami pagal
reikalavimus, kuriuos
nustato sveikatos priežiūrą
reglamentuojantys teisės
aktai bei socialinės globos
namų vidaus tvarkos
taisyklės, kiti socialinės
globos namų veiklą
reglamentuojantys
dokumentai

Nuolatos Vyresn. slaugytoja Atsakingas
medikamentų
saugojimas ir
vartojimas pagal
gydytojų
nurodymus.

3.8 Suteikti teisę vartoti
medikamentus ir paties
asmens ar jo globėjo,
rūpintojo nuožiūra,
asmeniui ar jo globėjui,
rūpintojui prisiimant
atsakomybę už galimas
pasekmes.

Nuolatos Vyresn. slaugytoja Atsakingas
medikamentų
vartojimas kartu
nusprendžiant su
gyventoju, jo
artimaisiais ir
Globos namų
darbuotojais.

3.9 Įstaigos darbuotojų
sveikatos patikrinimas.

Nuolatos Bendrosios praktikos
slaugytoja

Užtikrinti, kad
darbuotojai
laiku
pasitikrintų



sveikatą.
3.10 Garantuoti sistemingą

higieninių reikalavimų
laikymąsi.

Nuolatos Vyresn. slaugytoja
bendrosios praktikos

slaugytojos

Paslaugų
teikimas
laikantis
higieninių
reikalavimų.

3.11 Užtikrinti sveiką,
kokybišką ir įvairų
produktų naudojimą
mitybai.

Nuolatos bendrosios praktikos
slaugytoja,

sandėlininkė

Kokybiškų
maitinimo
paslaugų
teikimas.

3.12 Atsižvelgiant į gyventojų
sveikatos būklę įsigyti
reikiamą medicininį
inventorių ir medicinines
priemones.

Pagal poreikį ir
galimybes

Vyresn. slaugytoja Kokybiškų
sveikatos
priežiūros ir
slaugos
paslaugų
teikimas,
siekiant kuo
ilgiau išsaugoti
gyventojų
savarankiškumą.

3.13 Užtikrinti reikiamą kiekį
techninės pagalbos
priemonių.

Pagal poreikį Vyr. socialinė
darbuotoja,

vyresnioji slaugytoja

Kuo ilgesnis
gyventojų
savarankiškumo
užtikrinimas.

3.14 Atlikti sveikatos priežiūros
paslaugų, slaugos paslaugų
teikimo įstaigoje auditą.

Audito pradžia
kovo mėn.

Bendrosios praktikos
slaugytojos

Atsižvelgiant į
išvadas ir
rekomendacijas
teikti sveikatos
priežiūros ir
slaugos
paslaugas.

4. Buitinės paslaugos

4.1 Organizuoti gyventojų
asmeninių drabužių bei
patalynės keitimą ir
skalbimą.

Nuolatos Sandėlininkė,
soc. darbuotojos

padėjėjos

Užtikrinti
higieninių
reikalavimų
laikymąsi.

4.2 Atlikti einamąjį patalpų,
įrenginių priežiūrą ir
remontą.

Pagal poreikį Ūkvedys Užtikrinti
saugią, estetišką
Globos namų
aplinką
gyventojams ir
darbuotojams
bei tinkamą ir
saugų įrenginių
naudojimą.

4.3 Atsisakius laidoti
artimiesiems ar jų nesant,
organizuoti mirusio globos
namų gyventojo laidotuves.
Mirusių gyventojų kapų
priežiūra.

Reikalui esant Socialinės darbuotojos Atlikti būtinus
laidojimo
ritualus.



4.4 Aprūpinti reikalingu
inventoriumi (baldais,
buitine technika, indais,
stalo įrankiais ir kt. ) ir
priemonėmis gyventojus ir
darbuotojus.

Pagal poreikį Direktorė,
sandėlininkė,

ūkvedys

Tinkamų buities
paslaugų
teikimas
gyventojams ir
kokybiškų darbo
sąlygų
užtikrinimas
darbuotojams.

PLANUOJAMAS 2017 METŲ FINANSAVIMAS

Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų

specialiosioms tikslinėms dotacijoms socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti ,

savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų įmokų už gyvenimą globos namuose ir kitų pajamų.

2017 m. Lauksargių globos namų biudžetas planuojamas – 360,6 tūkst. Eur.:

 patvirtintos valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos žmonėms su sunkia

negalia – 105,0 tūkst. Eur.;

 patvirtintos savivaldybės biudžeto lėšos – 107,6 tūkst. Eur.;

 numatomos gauti lėšos už suteiktas paslaugas – 148,0 tūkst. Eur.

Numatomas lėšų panaudojimas:

 darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu – 235 000 Eur.;

 mitybai – 63 900 Eur.;

 medikamentams – 10 700 Eur.;

 slaugos priemonėms – 12 600 Eur.;

 transportui – 2000 Eur.;

 ryšių paslaugoms – 1 800 Eur.;

 komunalinėms paslaugoms – 18 855 Eur.;

 įvairioms paslaugoms – 8 740 Eur.;

 kvalifikacijos kėlimui – 700 Eur;

 spaudiniams – 200 Eur.;

 kitoms prekėms – 6 105 Eur.


