PATVIRTINTA
Varėnos globos namų direktoriaus
2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-19

VARĖNOS GLOBOS NAMŲ
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

1
10.01.02.40

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo Atsakingi
kriterijų
vykdytojai
pavadinimas
reikšmė

2

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

3
4
5
6
7
03.Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
Socialinės
Socialinių paslaugų Suteiktų paslaugų
Kristina Didikienė
I-IV
globos
teikimas
įvairioms skaičius, vnt:
Rima Pipienė
paslaugų
rajono
gyventojų asmenims su sunkia
asmenims su socialinėms grupėms. negalia;
16
sunkia negalia
teikimas
asmenims
priskirtiems
prie
asmenų su sunkia 6
negalia;
senyvo
amžiaus
asmenims,
16
asmenims
su
negalia.

Planuojami
skirti
asignavimai
(Eur)
8
72500 (VD)

10.02.01.02

Socialinės
globos
paslaugų
senyvo
amžiaus
asmenims,
asmenims su
negalia
teikimas

Socialinės
globos Įvertintų socialinės
poreikių vertinimas.
globos
poreikių
skaičius, vnt:
naujai
atvykusių
gyventojų;
kasmetinis
įvertinimas;
pakartotinis
įvertinimas
Sutarčių
Pasirašytų sutarčių
pasirašymas.
su
naujai
atvykusiais
gyventojais;

18

Rima Pipienė
Ramunė
Kudarauskienė
Irina
Kaziukevičienė

I-IV

25
0

18

Kristina Didikienė
Rima Pipienė
I-IV

sutarčių pakeitimas
pasikeitus
gyventojų
25
pajamoms.
Individualus
Sudarytų
ISGP
socialinės
globos skaičius, vnt:
plano (toliau-ISGP) naujai
atvykusių
sudarymas.
gyventojų;
18
periodinis
sudarymas;

Rima Pipienė
Ramunė
Kudarauskienė
Irina
Kaziukevičienė

I-IV

Rima Pipienė
Irina
Kaziukevičienė

I-IV

25

patikslinimas.
0
Aprūpinimas
Nupirktų techninės
techninės pagalbos pagalbos priemonių
priemonėmis.
skaičius, vnt.:
vaikštynė
su
minkšta
dilbiųalkūnių atrama;
2

165700 (SB)

dušo-tualeto kėdė;

2

teleskopinė širma;

2

juosta mankštai;

10

svoriai ant riešo;
20
automobilis 9 vietų,
2 vietos neįgaliųjų 1
vežimėliams;
perkėlimo diržai;

2

funkcinė lova.
1
Gyventojų sveikatos Pratęstų neįgalumo
priežiūra
ir ir
darbingumo
organizavimas.
pažymų
skaičius,vnt.:
asmenų su sunkia
negalia;
2
asmenų
priskirtų
prie asmenų su
sunkia negalia;
0
asmenų su negalia.
0
Konsultuotų I lygio 90
gydymo įstaigose
gyventojų skaičus.
Gyventojų
aprūpinimas
medikamentais

100%

Angelė
Julija I-IV
Marcinkonienė
Irina
Kaziukevičienė
Lina Butrimienė

Asmens poreikių ir
savarankiškumo
lygio užtikrinimas,
asmens įgalinimas

Asmenų
dalyvaujančių
rytinėje mankštoje
skaičius, vnt:
28
Asmenų
dalyvaujančių
kasdieniniuose
užsiėmimuose
skaičius;
28

Vilma Kavaliūnienė
Gintarė Sinenko
Ramunė
Kudarauskienė

Asmenų
skaičius
kuriems reikalinga
pagalba
4
valgant;
Prausiantis;

Maitinimo
užtikrinimas
asmeniui
atsižvelgiant
sveikatos būklę

35

Tvarkantis buityje.
38
Priskirtų gyventojų
dietiniam
maitinimui skaičius,
į vnt:
7

Nesavarankiškų ir iš
dalies savarankiškų
gyventojų
pinigų
apskaitos
užtikrinimas

Ramunė
Kudarauskienė

I-IV

Gyventojų kuriems
reikalinga pagalba
vykdant
pinigų
apskaitą skaičius,
vnt:
10

Irina
Kaziukevičienė

I-IV

Gyventojų, kuriems
reikalinga pagalba
apsiperkant
skaičius, vnt:
31

Ramunė
Kudarauskienė

I-IV

Asmens
užtikrinimas

teisių Priimtų gyventojų
skundų ar prašymų
skaičius, vnt:
Gyventojų
tarybos pravestų
tarybos
veiklai
sąlygų posėdžių skaičius,
užtikrinimas
vnt:
Socialinių ryšių su Gyventojų
artimaisiais
palaikančių ryšį su
užtikrinimas
ir artimaisiais
palaikymas.
skaičius, vnt:
Personalo teikiančio Darbuotojų
socialines paslaugas atitinkančių
kvalifikacijos
kvalifikaciją
užtikrinimas
skaičius;

21

5

Irma Liaudanskytė
2020-02-10

Rima Pipienė
Ramunė
Kudarauskienė

I-IV

Kristina Didikienė
Rima Pipienė

I-IV

Kristina Didikienė
Rima Pipienė

I-V

34

100%

Darbuotojų
dalyvausiančių
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose 11
skaičius, vnt:
Globos namų veiklos Informacijos
informuotumo,
atnaujinimo
Kas mėnesį
atskaitomybės
ir dažnumas, vnt:
skaidrumo
užtikrinimas
Paruoštų ataskaitų
skaičius, vnt:
4
____________________________
SUDERINTA
Varėnos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
pavaduojanti skyriaus vedėją

Rima
Pipienė I-IV
Ramunė
Kudarauskienė
Rima Pipienė
I-IV

Kristina Didikienė
Rima Pipienė

