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VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai savo veiklą vykdo Šilalės rajono savivaldybės,
Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, teikiant ilgalaikes socialinės globos paslaugas. Bendradarbiaujant
su Šilalės rajono savivaldybe padedama įgyvendinti Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2020
m.1 prioriteto „Kokybiškų gyvenamųjų sąlygų gyventojams kūrimas
1.3. tikslą „Užtikrinti
kokybišką socialinę apsaugą“ bei šio tikslo uždavinį: užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę, gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų žmogiškuosius ir materialinius išteklius ir
Tauragės regiono plėtros 2014-2020 m. plano uždavinį: plėtoti socialinių paslaugų sistemą,
tobulinti infrastruktūrą ir gerinti paslaugų prieinamumą, socialiai pažeidžiamas grupes integruoti į
darnią visuomenę.
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai teikia ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo
amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Kaltinėnų parapijos senelių globos
namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje. Senelių globos namuose
gyvena 53 asmenys. Iš jų 31 gyventojui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, dėl
visiško ar dalinio socialinio/fizinio nesavarankiškumo. Šie asmenys dėl sveikatos būklės savęs
apsitarnauti negali. 22 gyventojams nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos
direktoriaus įsakymais, bei kitais teisės aktais.
MISIJA
Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia
globą, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių
ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento
teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą.
VIZIJA
Užtikrinti, kad globos namų gyventojai nuolat gautų kokybiškas, kuo artimesnes namų
sąlygoms, būtinas bei pageidaujamas paslaugas, tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją. Tapti
namais, tobulėjančiais ir taikančiais pažangiausius socialinės globos metodus, teikiant profesionalią
ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su
negalia.
TIKSLAS
Teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kuriems būtina nuolatinė
specialistų priežiūra, ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos)
paslaugas.
Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Šilalės rajono ir kitų rajonų, miestų gyventojams.
TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.
Užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikių
(trumpalaikių) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų teikimą.
1.1.
Užtikrinti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo amžiaus
asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia;

1.2.
Įvertinti asmens poreikius, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP)
užtikrinant teikiamų paslaugų efektyvumą;
1.3.
Užtikrinti asmens gerovę, teikiant socialinę globą;
1.4.
Teikti kokybišką ir saugią nuolatinę priežiūrą ir slaugą;
1.5.
Garantuoti dvasinių, religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimą;
1.6.
Užtikrinti įvairiapusius asmens poreikius, siekiant asmens įgalinimo;
1.7.
Užtikrinti ir ginti asmens teises, privatumą ir orumą;
1.8.
Sukurti gyvenamąją aplinką senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su
negalia kiek galima artimesnę namų aplinkai;
2.
Užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą ir tinkamą socialinės globos namų vidaus ir
išorės įrenginių, inžinerinių tinklų bei statinio priežiūrą ir eksploataciją.
2.1.
Užtikrinti saugią ir tinkamą statinio priežiūrą ir eksploataciją.
2.2.
Užtikrinti tinkamą pastato vidaus ir išorės inžinerinių tinklų ir įrenginių
funkcionavimą ir priežiūrą.
3.
Užtikrinti kvalifikuotą socialinę globą teikiančių specialistų komandą.
3.1.
Palaikyti ir skatinti personalo nuolatinio tobulėjimo bei kokybės siekimo aplinką.
3.2.
Socialinę globą teikiantiems, sveikatos priežiūros specialistams sudaryti galimybę
tobulinti savo kvalifikaciją.
3.3.
Personalui periodiškai suteikti žinias saugos ir sveikatos darbe klausimais.
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Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikotarpis
Išsamiai ir visapusiškai įsivertinti naujai Atvykus
atvykusio asmens poreikius
gyventojui
Pasirašyti sutartį su kiekvienu asmeniu, Atvykus
kuriam bus teikiama goba ar jo globėju, gyventojui
rūpintoju, supažindinant su globos namų
gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, su jų
teisėmis, atsakomybe ir pareigomis
Sudaryti individualius socialinės globos Per
1
planus (ISGP), pagal įvertintus poreikus
mėnesį nuo
asmens
atvykimo
Aprūpinti asmenį reikalingomis slaugos, Pagal
techninės pagalbos priemonėmis ir pagal poreikį
poreikį organizuoti sveikatos priežiūros
paslaugas
Globos namų gyventojus vežti konsultuoti ir Pagal
gydyti į kitas gydymo įstaigas pagal šeimos poreikį
gydytojo, gydytojo psichiatro nukreipimus
Užtikrinti
globos
namų
gyventojų Nuolat
asmeninės
higienos
palaikymą
ir
gyvenamosios aplinkos švarą ir tvarką
Asmeniui užtikrinti galimybę išreikšti savo Pagal
valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, poreikį
laidojimo, išlaikant konfidencialumą
Organizuoti religinių patarnavimų bei Pagal
sielovados pagalbos teikimą
poreikį
Ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius, Nuolat
buitinius ir darbinius įgūdžius, stiprinant
motyvaciją
Ugdyti ir palaikyti gyventojų asmens Nuolat
higienos įgūdžius

Atsakingi asmenys
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams
Direktorius,
dir.
pavaduotoja socialiniams
reikalams

Dir. pavaduotoja
socialiniams reikalams

Direktoriaus,
dir. pavaduotoja
socialiniams. reikalams,
slaugytoja
Direktoriaus, slaugytoja
Socialinė darbuotoja,
Slaugytoja,
socialinio
darbuotojo padėjėjai
Direktorius,
dir.pavaduotoja
socialiniams reikalams
Direktorius
Socialinė darbuotoja

Socialiniai darbuotojai
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18.
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Kontroliuoti savalaikį maisto produktų
tiekimą, produktų kokybę, asortimentą
Užtikrinti maitinimą, atsižvelgiant į asmens
sveikatos būklę
Užtikrinti,
kad
asmens
nuomonė,
problemos, nusiskundimai bus išklausyti ir į
juos reaguojama
Užtikrinti galimybę asmeniui išvykti
laikinai ar visam laikui
Organizuoti gyventojų tarybos susirinkimus

Nuolat

Dietologė

Nuolat

Dietologė

Nuolat

Direktorius,
dir.pavaduotoja
socialiniams reikalams
Direktorius

Nuolat

1kartą per Gyventojų
tarybos
ketvirtį
pirmininkas
Tarpininkauti gyventojams palaikant ryšius Nuolat
Dir. pavaduotoja
su artimaisiais
socialiniams reikalams,
socialinė darbuotoja
Užmegzti ir palaikyti ryšį su gyventojų Nuolat
Dir. pavaduotoja, socialinė
artimaisiais
darbuotoja
Skatinti
gyventojus bendrauti su Nuolat
Socialinė
darbuotoja,
artimaisiais (rašyti laiškus, skambinti
socialinio
darbuotojo
telefonu, pasveikinti įvairių švenčių proga,
padėjėja
priimti svečius)
Informuoti artimuosius apie gyventojų Nuolat
Direktorius,
išvykimą gydytis į stacionarias gydymo
dir. pavaduotoja,
įstaigas ir mirties atveju
slaugytoja
Užtikrinti pritaikytą aplinką, reikalingą Nuolat
Direktoriaus.
kasdieniniam gyvenimui ir paslaugoms
gauti.
Užtikrinti galimybę (neišeinant iš kambario) Nuolat
Direktoriaus,
socialinė
iškviesti personalą
darbuotoja
Kelti personalo kvalifikaciją ir profesinį Nuolat
Direktoriaus,
tobulėjimą
dir. pavaduotoja
Užtikrinti, kad personalas savo darbe Nuolat
Dir. pavaduotoja
vadovautųsi žmogiškos etikos normomis ir
socialiniams reikalams
etikos kodeksu
Bendradarbiauti su savivaldybėmis, kurių
Nuolat
Direktorius
sprendimu asmenims buvo pradėta teikti
Kun. N. Petrikas
socialinė globa

