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ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Strateginis tikslas: 

Teikti Anykščių rajone deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė 

specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas bei laikino atokvėpio paslaugą. 

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti 

1. Gerinti socialinio darbo ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų kokybę. 

2. Gerinti socialinės globos įstaigos valdymo kokybę. 

3. Modernizuoti socialinės globos namų infrastruktūrą.  

4. Socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo bei tvarumo įgyvendinimas.  

1 tikslas. Gerinti socialinio darbo ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų kokybę. 

Uždaviniai Priemonės uždaviniams pasiekti Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 
Įvykdymo 

terminas 

Lėšos/ 

resursai 

1.1. Socialinių 

paslaugų 

kokybės 

vertinimas ir 

planavimas. 

1.1.1.  Įsivertinti socialinio darbo ir 

sveikatos priežiūros (slaugos) teikiamų 

paslaugų kokybę. 

 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Socialinis darbuotojas 

Atliktas socialinės globos 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybės įsivertinimas. 

 IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.1.2. Sudaryti planą teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti.  

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Socialinis darbuotojas 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Sudarytas planas teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti.  

 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.1.3. Įsivertinti socialinės globos atitiktį 

socialinės globos normoms. 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis socialinis 

Atliktas globos normų  

įsivertinimas, supažindinta 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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darbuotojas  

Socialinis darbuotojas    

globos namų bendruomenė. 

1.1.4. Įvertinti teikiamų paslaugų kokybę 

pagal EQUASS rodiklius.  

Padalinio vadovas 

 

Parengtas teikiamų paslaugų 

įvertinimas pagal EQUASS 

rodiklius.  

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.1.5.  Atlikti išsamų ir visapusišką asmens 

poreikių vertinimą, sudaryti individualų 

socialinės globos planą pagal įvertintus 

asmens poreikio vertinimus. 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas   

Atlikta 70 gyventojų asmens 

poreikių vertinimas, sudaryta 

70 gyventojų individualūs 

socialinės globos planai. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.2. Užtikrinti 

gyventojams 

globos normas 

atitinkančias 

gyvenimo 

sąlygas 

1.2.1. Organizuoti tinkamą gyventojų 

apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius 

atitinkančias paslaugas. 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas                

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Sudarytos tinkamos 

gyvenimo sąlygos 70 

gyventojų.  

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.2.2. Aprūpinti gyventojus avalyne, 

drabužiais, patalyne, rankšluosčiais, asmens 

higienos priemonėmis ir kitu reikalingu 

inventoriumi.  

Buities sektoriaus vadovas 

Sandėlininkas 

Ūkvedys 

Aprūpinti 70 gyventojų:  

Apranga; 

Minkštu inventoriumi; 

Asmens higienos 

priemonėmis 

I-IV ketv.  

20000,00 

+Eur 

1.2.3. Užtikrinti gyventojų drabužių, 

patalynės, rankšluosčių skalbimo paslaugų 

teikimą. 

Buities sektoriaus vadovas 

Ūkvedys 

Užtikrintas skalbimo 

paslaugų teikimas 

I-IV ketv. 10 000,00 

Eur 

1.2.4. Užtikrinti transporto paslaugų 

teikimą gyventojams 

Vairuotojas Užtikrintas transporto 

paslaugų teikimas. 

I-IV ketv. 5800,00 Eur 

1.3.Socialinių 

paslaugų 

teikimas 

gyventojams 

1.3.1.Vykdyti gyventojų socialinę integraciją 

į bendruomenę lankantis bibliotekoje, 

bažnyčioje ir kitose įstaigose; dalyvaujant už 

įstaigos ribų vykstančiuose renginiuose, 

susitikimuose, ekskursijose. 

Socialinis darbuotojas  

Užimtumo specialistas 

Vykdoma gyventojų 

socialinė integracija į 

bendruomenę. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.2. Organizuoti gyventojų 

savarankiškumo ir kasdienių įgūdžių ugdymą 

ir palaikymą tvarkantis buityje, atliekant 

asmens higienos procedūras, suteikiant 

Individualios priežiūros 

darbuotojas 

Slaugytojo padėjėjas 

Vykdomas gyventojų 

savarankiškumo ir kasdienių 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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pagalbą rengiantis ir pasirenkant tinkamus 

drabužius. 

1.3.3. Organizuoti gyventojų informacinių 

poreikių tenkinimą -  knygų, periodinės 

spaudos skaitymą, darbo su kompiuteriu 

įgūdžių lavinimą.  

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas 

Patenkinti gyventojų  

poreikiai. 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.4. Ugdyti gyventojų elgesio kultūrą, 

estetinį skonį. 

 

Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas 

Individualios priežiūros 

darbuotojas  

Slaugytojo padėjėjas 

Ugdoma gyventojų elgesio 

kultūra, estetinis skonis 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.5. Užtikrinti gyventojų teises ir skatinti 

gyventojus jomis vadovautis. 

Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas 

Užtikrintos gyventojų teisės 

ir gyventojai žinantys savo 

teises. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.6. Kurti gyventojus įgalinančią aplinką. Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas  

Individualios priežiūros 

darbuotojas 

Slaugytojo padėjėjas 

Sukurta gyventojus 

įgalinanti aplinka. 

 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.7. Organizuoti religines apeigas. Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas / socialinis 

darbuotojas 

Suorganizuotos gyventojams 

religinės apeigos. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.3.8. Organizuoti mirusių gyventojų kapų 

priežiūrą. 

Užimtumo specialistas Prižiūrėta Svėdasų padalinio 

18 mirusių gyventojų 

kapavietės ir 1 kapavietė 

Burbiškio   

padalinio mirusio gyventojo. 

I-IV ketv. 100 Eur 

1.4.Gerosios 

patirties sklaida, 

bendradarbiavi

mas su 

įvairiomis 

įstaigomis, 

nevyriausybinė

1.4.1. Organizuoti susitikimus su socialinės 

globos bei kitomis socialines paslaugas 

teikiančiomis organizacijomis. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

 

 

Suorganizuota ne mažiau 

kaip 2 mainų vizitai,  

pasidalinta gerąja patirtimi. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.4.2. Plėtoti bendradarbiavimą su įvairiomis 

įstaigomis bei partneriais, organizuojant 

susitikimus, paskaitas, išvykas, koncertus ir 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis socialinis 

Suorganizuota 6 susitikimai 

Svėdasų padalinio 

bendruomenei ir 6 

I-IV ketv. Papildomų 

Lėšų nereikia 
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mis 

organizacijomis 

ir partneriais 

kitas veiklas. darbuotojas  

Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas 

susitikimai Burbiškio 

padalinio bendruomenei ir 2 

susitikimai  Troškūnų 

padalinio  bendruomenei. 

1.4.3. Parengti ir išleisti laikraštuką 

„Gyvenimas kitaip“.  

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

 

 

Parengta ir išleista 3  

numeriai laikraštuko 

„Gyvenimas kitaip“. 

I-IV ketv. 600,00 Eur 

1.4.4. Teikti aktualią informaciją 

visuomenei, pasinaudojant informacinėmis 

sklaidos priemonėmis. 

Direktorius 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas 

Pateikta aktuali informacija  

visuomenei. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.5.Užimtumo 

paslaugų 

teikimas 

1.5.1. Informacijos rinkimas apie gyventojų 

tikslus ir lūkesčius užimtumo veikloms 

vykdyti  ir jų įgyvendinimas, motyvuojant 

gyventojus dalyvauti veiklose. 

Užimtumo specialistas Užimtumo veiklos 

vykdomos atsižvelgiant į 

gyventojų lūkesčius. 

I-IV ketv. 3000,00 Eur 

1.5.2.Suorganizuoti gyventojams  

valstybinių, kalendorinių, religinių ir įstaigos 

švenčių minėjimus. 

 

Užimtumo specialistas, 

Socialinis darbuotojas 

Suorganizuotos  šventės:       

Svėdasų padalinyje:  3 

valstybinės,                              

7 kalendorinės, 3 religinės,                              

ir 1 įstaigos. 

Burbiškio padalinyje: 

4 valstybinės,                              

7 kalendorinės,                              

6 religinės ir                                 

1 įstaigos. 

Troškūnų padalinyje  

4 kalendorinės,                              

2 religinės. 

I-IV ketv. 

1.5.3. Suorganizuoti gyventojams 

ekskursijas, išvykas, koncertus, gyventojų 

darbelių parodas. 

Užimtumo specialistas, 

Socialinis darbuotojas 

Suorganizuota: Svėdasų 

padalinyje: 3 išvykos, 5 

ekskursijos,                                  

3 koncertai, 

3 surengtos parodėlės. 

Burbiškio padalinyje: 

I-IV ketv. 
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6 išvykos, 

2 parodėlės, 

6 ekskursijos, 

3 koncertai. 

Troškūnų padalinyje: 

1 ekskursija, 

1 išvyka 

2 koncertai. 

1.5.4. Vykdyti užimtumo veiklas: 

- rankų darbo kūrybos darbai, 

- ugdomosios, lavinamosios užduotys, 

- rytiniai judrieji žaidimai, pasivaikščiojimai 

lauke ir basų kojų taku, 

- aplinkos tvarkymo darbai, 

- užsiėmimai su gyventojais turinčiais sunkią 

negalią,  

- meninės raiškos ugdymo užsiėmimai 

 

 

- stalo serviravimas 

 

 

 

 

 

 

 

- dokumentinių, biografinių, meninių 

filmų, animacinių filmukų žiūrėjimas 

 

 

 

- maisto gaminimo užsiėmimai 

Užimtumo specialistas 

Individualios priežiūros 

darbuotojas 

 

 

 

Slaugytojo padėjėjas 

 

 

 

 

 

Užimtumo specialistas 

 

 

 

 

 

 

Socialinis darbuotojas 

 

 

 

 

 

Socialinis darbuotojas 

Užsiėmimai vyksta 

kiekvieną darbo dieną, 

 

 

 

 

 

 

 

Užsiėmimai kiekvieną 

penktadienį. 

 

Suorganizuota: Svėdasų 

padalinyje 20 užsiėmimų.  

Burbiškio padalinyje 

užsiėmimai vyksta kiekvieną 

darbo dieną. 

Troškūnų padalinyje: 7 

užsiėmimai. 

Suorganizuota: Svėdasų 

padalinyje 12 užsiėmimų. 

Burbiškio padalinyje 20 

užsiėmimų, Troškūnų 

padalinyje 5 užsiėmimai. 

 

Suorganizuota: Svėdasų 

padalinyje 20 užsiėmimų,  

I-IV ketv. 
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Burbiškio padalinyje 20 

užsiėmimų, 

Troškūnų padalinyje: 7 

užsiėmimai. 

1.6.Sveikatos 

priežiūros ir 

masažo 

paslaugų 

teikimas. 

1.6.1. Organizuoti šeimos gydytojo, kitų 

gydytojų-specialistų konsultacijas, greitosios 

medicininės pagalbos iškvietimą. 

Vyriausiasis slaugytojas, 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Suorganizuotos šeimos 

gydytojo, kitų gydytojų-

specialistų konsultacijos 

pagal poreikį, greitosios 

medicininės pagalbos 

iškvietimai pagal poreikį. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.6.2. Organizuoti savalaikį gyventojų 

darbingumo ir specialiųjų poreikių lygio 

nustatymą ir jo tęstinumą. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Gyventojams  nustatytas 

darbingumas ir specialieji 

poreikiai ir  gyventojų, 

kuriems  pratęsti specialieji 

poreikiai. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.6.3. Aprūpinti  gyventojus ortopedinėmis 

priemonėmis, protezais, techninės pagalbos 

priemonėmis pagal poreikį ir teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Aprūpinti: Svėdasų 

padalinyje 1 gyventojas 

pagalbinėmis priemonėmis, 

1dantų protezais. 

Burbiškio padalinyje 4 

gyventojai ortopedine 

avalyne, 2 dantų protezais. 

Troškūnų padalinyje: pagal 

poreikį. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.6.4. Užtikrinti gyventojų aprūpinimą 

slaugos priemonėmis ir medikamentais. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

70 gyventojų aprūpinti 

slaugos priemonėmis ir 70 

gyventojų aprūpinti 

medikamentais. 

I-IV ketv. 20000,00 Eur 

1.6.5. Užtikrinti  kokybišką maitinimo 

paslaugų gyventojams teikimą. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Užtikrinta gyventojams 

kokybiška, subalansuota ir 

dietinė mityba. 

I-IV ketv. 156000,00 

Eur 

1.6.6. Organizuoti gyventojams 

profilaktinius sveikatos patikrinimus ir 

sveikatos patikrinimus pagal programas, 

vykdyti gyventojų  skiepijimą vadovaujantis 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Svėdasų padalinyje - 35 

gyventojai, kurių sveikata 

patikrinta profilaktiškai ir 2 

gyventojai, kurių sveikata 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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teisės aktais. patikrinta pagal programą, 

paskiepytų gyventojų 70 

proc. 

Burbiškio padalinyje atlikta 

20 profilaktinių, 7 

prevenciniai patikrinimai, 

paskiepytų 95 proc. 

Troškūnų padalinyje - 15 

gyventojų, kurių sveikata 

patikrinta profilaktiškai ir 

pagal poreikį gyventojai, 

kurių sveikata patikrinta 

pagal programą, 

paskiepytų gyventojų 70 

proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7. Sudaryti privalomų sveikatos 

patikrinimų grafikus darbuotojams pagal jų 

gydymo įstaigą,  sąrašus darbuotojų, kuriems 

privalomas skiepijimasis nuo gripo, hepatito 

B ir pasirašytinai supažindinti. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Sudaryta sąrašai ir 

supažindinti pasirašytinai 

darbuotojai. 

 

 

 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.6.8. Nuolat vykdyti sanitarinio - higieninio 

ir prieš epidemiologinio režimo laikymosi 

įstaigoje kontrolę. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Vykdoma sanitarinio-

higieninio ir prieš 

epidemiologinio režimo 

laikymosi įstaigoje kontrolė. 

I-IV ketv. 4000,00 Eur 

1.6.9. Užtikrinti kokybiškų masažo paslaugų 

teikimą gyventojams. 

Masažuotojas Svėdasų padalinyje - 85 

proc.  gyventojų, kuriems 

atliktos masažo procedūros. 

Burbiškio padalinyje - 50 

proc. atliktos masažo 

procedūros. 

Troškūnų padalinyje - 50 

proc. atliktos masažo 

procedūros. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.6.10. Organizuoti parafino ir Masažuotojas Svėdasų padalinyje  - 55 I-IV ketv. Papildomų 
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multisensorinės aplinkos terapijas 

gyventojams. 

proc. gyventojų, kuriems  

atliktos parafino procedūros 

ir 70 proc. gyventojų, 

kuriems pritaikyta  

multisensorinės  aplinkos 

terapija. 

Burbiškio padalinyje -50 

proc. gyventojų, kuriems 

atliktos  parafino procedūros. 

lėšų nereikia 

 

 

 

 

 

 

 

 1.6.11. Užtikrinti kokybiškų kineziterapijos 

paslaugų teikimą gyventojams. 

Kineziterapiautas Troškūnų padalinyje - 70 

proc. gyventojų, kuriems 

suteiktos kineziterapijos 

paslaugos. 

III-IV 

ketv. 

Papildomų 

lėšų nereikia 

 

1.7.Vykdyti 

švietėjišką 

veiklą ir teikti 

informaciją 

gyventojų 

artimiesiems ir 

suinteresuotoms 

šalims. 

  

1.7.1. Vykdyti gyventojams švietėjišką 

veiklą sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos,  

sveikos mitybos, gyventojų socialinio 

gyvenimo, estetinio ugdymo, 

bendruomeniškumo ir kt. klausimais. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Masažuotojas 

Socialinis darbuotojas 

Suorganizuota 26 paskaitos 

gyventojams. 

 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.7.2. Informuoti gyventojus ir jų 

artimuosius  apie teikiamas  paslaugas. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas 

Suteikta informacija 

gyventojams ir jų 

artimiesiems. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.7.3. Skleisti informaciją apie savanorystės 

galimybes globos namuose. 

Padalinio vadovai,  

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas 

Vykdoma savanorystė 

įstaigoje -  Svėdasų 

padalinyje  savanorių 

skaičius 5.  

Burbiškio padalinyje -  5 

savanoriai. 

Troškūnų padalinyje – 

1savanoris. 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

1.7.4. Vykdyti  korupcijos prevencijos 

programą. 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Vykdoma korupcijos 

prevencijos programa. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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 Komisija 

 

Parengta korupcijos 

prevencijos metinė ataskaita 

už 2022 m. 

1.7.5. Organizuoti gyventojams 

susirinkimus. 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas 

Suorganizuota  susirinkimai 

gyventojams:  

Svėdasų padalinyje - 2,  

Burbiškio padalinyje - 3, 

Troškūnų padalinyje - 1. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

 

 

2 tikslas. Gerinti socialinės globos įstaigos valdymo kokybę. 

2.1.Užtikrinti ir 

vertinti 

socialinės 

globos namų 

valdymo 

kokybę 

2.1.1. Sudaryti metinį įstaigos veiklos planą Padalinio vadovas 

Vyriausiasis buhalteris 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas  

Socialinis darbuotojas   

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Buities sektoriaus vadovas 

Ūkvedys 

Sudarytas ir patvirtintas 

metinis įstaigos veiklos 

planas 

 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.1.2. Įstaigos veiklos metinės ataskaitos 

pateikimas. 

Direktorius Pateikta ir paviešinta įstaigos 

metinė veiklos ataskaita,  

supažindinta globos namų 

bendruomenė. 

I ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.1.3. Racionaliai planuoti ir naudoti 

biudžeto lėšas vykdant viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkoje 

numatytas procedūras 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis buhalteris 

Buhalteris 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius/komisija/inici

atoriai 

Sudarytas metinis pirkimų 

planas, lėšos naudojamos 

pagal suplanuotas sąmatas 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.1.4. Užtikrinti efektyvų, ekonomišką, 

rezultatyvų, skaidrų ir pagal paskirtį 

turto naudojimą 

Direktorius, 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis buhalteris 

Atlikta metinė turto 

inventorizacija 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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Buities sektoriaus vadovas 

Ūkvedys 

2.1.5. Užtikrinti veiksmingą įstaigos vidaus 

kontrolės politikos įgyvendinimą ir 

tobulinimą. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis buhalteris 

Buhalteris  

Administratorius  

Įvertinta vidaus kontrolė ir 

pateiktos vidaus kontrolės 

stebėsenos ir įgyvendinimo 

ataskaitos 

I ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.2. Tobulinti 

globos namų 

darbuotojų 

kompetencijas ir 

motyvuoti 

darbuotojus. 

2.2.1. Sudaryti darbuotojų teorinių-praktinių 

kompetencijų tobulinimosi planą, pagal 

darbuotojų pateiktą poreikį. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

 

Sudarytas  ir patvirtintas 

metinis darbuotojų teorinių-

praktinių kompetencijų 

tobulinimosi planas. 

IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.2.2. Organizuoti  mokymus darbuotojams 

paslaugų teikimo, administravimo, 

buhalterinės apskaitos klausimais 

supažindinant su aktualiais teisės aktais ir  

naujovėmis. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis buhalteris 

 

Darbuotojai dalyvauja 

mokymuose ir išklausė ne 

mažiau kaip: 

- 16 val. mokymus socialinio 

darbo skyriaus vienas 

darbuotojas, 

- 12 val. mokymus sveikatos 

priežiūros skyriaus vienas 

darbuotojas, 

-  8 val. mokymus ūkio 

skyriaus vienas darbuotojas. 

- 16 val. administracijos 

skyriaus vienas darbuotojas. 

I-IV ketv. 3500,00 Eur 

2.2.3. Periodiškai suteikti darbuotojams 

žinias saugos ir sveikatos darbe bei civilinės 

saugos klausimais. 

 

Asmuo atsakingas už darbų 

saugą įstaigoje 

 

2.2.4. Organizuoti darbuotojų susirinkimus, 

personalo pasitarimus  aktualiais veiklos 

klausimais. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

 

Suorganizuota 4 

susirinkimai, esant poreikiui, 

daugiau. 

I-IV ketv.  Papildomų 

lėšų nereikia 

2.2.5. Darbuotojų metinių užduočių 

vertinimas ir naujų  užduočių priskyrimas 

Direktorius 

Padalinio vadovas,  

darbo tarybos atstovas 

Įvertintos darbuotojų 

metinės veiklos užduotys ir 

priskirtos naujos. 

I ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

2.3. Aktyvinti 

ASGN Tarybos ir 

Darbo tarybos 

2.3.1. Reguliariai organizuoti ASGN 

Tarybos posėdžius, viešinti Tarybos veiklą. 

ASGN Taryba  

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Įvykę 2 ASGN Tarybos 

posėdžiai. 

Viešinama informacija.  

I-IV ketv.  Papildomų 

lėšų nereikia 
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veiklą 2.3.2. Vykdyti ASGN Darbo tarybos veiklą. ASGN Darbo taryba  Vykdoma ASGN Darbo 

tarybos veikla. 

I-IV ketv.  Papildomų 

lėšų nereikia 

2.4. Skatinti 

informacinių ir 

komunikacinių 

technologijų 

naudojimą darbo 

procesuose 

2.4.1. Skatinti informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimą darbo procesuose. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Administratorius 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Vyriausiasis slaugytojas 

Globos namų dokumentai 

derinami, tvirtinami, 

pasirašomi elektroniniu būdu 

80 proc. 

Socialinio darbo ir sveikatos 

priežiūros skyrių dokumentai 

pildomi kompiuteriu 70 

proc.  

 

I-IV ketv.  Papildomų 

lėšų nereikia 

3 tikslas. Modernizuoti socialinės globos namų infrastruktūrą. 

3.1.Gerinti ASGN 

infrastruktūrą. 

 

3.1.1. Įrengti patalpas paslaugų teikimui 

Troškūnų padalinyje 

 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Buities sektoriaus vadovas 

 

Įrengtos patalpos paslaugų 

teikimui  

 

II-IV ketv. 100000,00 

Eur 

3.1.2. Įrengti sandėlio patalpas  gyventojų 

patalynės ir drabužių sandėliavimui Svėdasų 

padalinyje 

 

Buities sektoriaus vadovas 

 

Įrengta sandėliavimo 

patalpa. 

 

I-IV ketv. 3000 Eur 

3.1.3. Įrengti darbuotojams persirengimo 

kambarį Svėdasų padalinyje ir įsigyti 13 vnt. 

darbuotojams individualių  persirengimo 

spintų 

 

Buities sektoriaus vadovas 

 

Įrengtas darbuotojų 

persirengimo kambarys ir 

įsigyta 13 vnt. darbuotojams 

individualių  persirengimo 

spintų. 

I-IV ketv. 3000 Eur 

4 tikslas. Socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo bei tvarumo įgyvendinimas. 

4.1.Socialinės 

atsakomybės, 

aplinkos saugojimo 

bei tvarumo 

skatinimas 

4.1.1. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą 

(vanduo, elektra, kuras, popierius ir kt.). 

Visi įstaigos darbuotojai Efektyvus išteklių 

naudojimas. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

4.1.2. Skatinti šiukšlių rūšiavimą ir atliekų 

mažinimą (antrinis atliekų panaudojimas, 

atsakingas maisto produktų vartojimas ir kt.) 

ir PET taros pridavimą. 

Rūšiuojamos šiukšlės, 

mažinamas atliekų kiekis. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 
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4.1.3. Užtikrinti tinkamą medicininių atliekų 

surinkimą, laikymą ir išvežimą. 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Užtikrintas tinkamas 

medicininių atliekų 

surinkimas, laikymas ir 

išvežimas. 

I-IV ketv. 550,00 Eur 

4.1.4. Darbuotojų ir gyventojų švietimas  

socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo 

bei tvarumo įgyvendinimo įstaigoje 

klausimais. 

Direktorius 

Padalinio vadovas 

Vyriausiasis socialinis 

darbuotojas 

Socialinis darbuotojas 

Užimtumo specialistas 

Vyriausiasis slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Suorganizuota 4 renginiai, 

paskaitos, užsiėmimai ir pan. 

 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

4.1.5. Skatinti daržo, sodo atliekų 

panaudojimą biohumuso gamybai. 

Buities sektoriaus vadovas 

Užimtumo specialistas  

Socialinis darbuotojas 

Įstaigoje naudojamas 

biohumusas. 

 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

4.1.6. Palaipsniui atsisakyti akmens anglies 

naudojimo. 

Buities sektoriaus vadovas 

 

Sumažintas akmens anglies 

naudojimas 10 proc. 

I-II ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

4.1.7. Sumažinti mažų pakuočių naudojimą. Buities sektoriaus vadovas 

Sandėlininkas 

Sumažintas mažų pakuočių 

naudojimas 10 proc. 

I-IV ketv. Papildomų 

lėšų nereikia 

 

Anykščių socialinės globos namų 2022 metų veiklos planą sudarė: 

Anykščių socialinės globos namų direktorė Jolita Gečienė 

Svėdasų padalinio vadovė Danguolė Rimavičienė 

Burbiškio padalinio vadovė Giedrė Silevičiūtė 

Vyriausioji buhalterė Ligita Bimbienė 


