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2019 METŲ ERŽVILKO SENELIŲ  GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

 

I.TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

Eržvilko senelių globos namų 2019 m. pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Gerinti paslaugų gavėjų sveikatinimą. 

2. Užtikrinti rizikų valdymą. 

3. Skatinti aplinkos resursų taupų panaudojimą. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

Pagrindiniai prioritetai 2019 metams: 

1. Pragulų profilaktikos vykdymas, fizinio aktyvinimo stiprinimas. 

2. Aplinkos resursų  efektyvus panaudojimas. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

Planuojama partnerystė 2019 metais su: 

1. Bendradarbiavimas su Eržvilko seniūnija, Eržvilko gimnazija, siekiant pritraukti savanorius. 

2. Paslaugų gavėjų užimtumas su Eržvilko našlių klubo „Siūbuona“ nariais ir bendradarbiavimas 

su panašaus pobūdžio senelių globos namais.  

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI 

 

Senelių globos namų veikloms vykdyti reikalingi žmogiškieji ištekliai: 

 senelių globos namų darbuotojai ir savanoriai; 

Kiti reikalingi ištekliai: 

 įstaigos lėšos; 

 rėmėjų parama. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

 2019 metų pagrindinės veiklos efektyvumo didinimo priemonės: 

1. Darbuotojų kompetencijų didinimas, paslaugų gyvenimo kokybės, saugumo užtikrinimas, 

sveikatingumo stiprinimas. 

2. Darbuotojų ir paslaugų gavėjų motyvavimas prisidėti prie  aplinkos saugojimo, resursų 

taupymo. 

3. Vieną kartą metuose peržiūrėti dokumentus, žymėti pokyčius. 

 

 

 



 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

1.  Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės  pagerinimas, pragulų atsiradimo išvengimas 95 %  

2. Paslaugų gavėjų pabėgimų atvejų išvengimas 98 % 

3. Įstaigos lėšų sutaupymas 3 % 

4. Žaliųjų atliekų panaudojimas ekologiškų daržovių auginimui, siekiant skatinti sveiką mitybą  

10 %  

 

 

 

 



2019 METŲ ERŽVILKO SENELIŲ  GLOBOS NAMŲ  VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
                                                                                     

 

Priemonės 

kodas 
Uždaviniai 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

 Strateginio veiklos plano tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS 

 1.1.1. Tobulinti  darbuotojų 

kompetencijas.  

Dalyvauti įvairiuose  

mokymuose apie palia 

tyvią slaugą, 

demenciją, užimtumo 

terapija socialiniame 

darbe.  

Dalyvaus mokymuose 90 

proc. darbuotojų. 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

  2019-12-31 Įstaigos lėšos 400 

Eur 

 1.2.2. 

  

Įstaigos lauko aplinką 

pritaikyti įvairesniam 

užimtumui. 

Kneipo tako įrengimas 10 paslaugų gavėjams 

pagerės fizinė sveikata, 

užimtumas 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

   2019-08-01 Įstaigos lėšos 50 Eur 

Senelių globos namų 

aplinkos sutvarkymas. 

 

  

Darbinių įgūdžių 

palaikymas.  

Dalyvių skaičius 10 

 

Senelių globos 

namų, ūkio 

dalies 

personalas 

 2019-12-31 Įstaigos lėšos 350 

Eur 

Daržo, šiltnamio 

apsodinimas, gėlių 

daigų ir dekoratyvinių 

krūmų priežiūra. 

 Rūkymo vietos 

įrengimas (perkeliant 

pavėsinę į atokesnę 

vietą, pasitelkiant 

savanorius 

5 paslaugų gavėjai turės 

nuolatinę rūkymo vietą. 

 

 

Senelių globos 

namų, ūkio 

dalies 

personalas 

 

2019-04-01 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 



Paruošimas 

pasisėdėjimo vietos po 

medžiu, paslaugų 

gavėjų poilsiui  

Laisvalaikio leidimas 

gryname ore.   

Dalyvių skaičius 18 

2019-06-01 

 

Įstaigos lėšos 

(impregnantas 

kaladžių 

impregnavimui)  

50 Eur 

1.3.1. Įsigyti stendus ir 

informacines lenteles po 

remonto 

Paieška informacinio 

stendo, užrašų ant durų 

ir lentelių kitų patalpų 

paskirčiai pažymėti 

 Stendai 2 vnt. 

Informacinės lentelės 25 

vnt. 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

2019-05-01 

 

Įstaigos lėšos  

260 Eur 

1.4.4. Priemonės laisvalaikiui 

organizuoti 

Paieška magnetinės 

lentos piešimui 

Magnetinė lenta 1 vnt. Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

2019-07-01 

 

Įstaigos lėšos  

80 Eur 

Šiaurietiško ėjimo 

lazdų paieška. 

Šiaurietiško ėjimo lazdos 

2 poros 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

2019-06-01 

 

Įstaigos lėšos  

50 Eur 

Priemonės paslaugų gavėjų 

sveikatinimui gerinti 

 Alkūninės vaikštynės 

paieška 

Alkūninė vaikštynė 1 vnt Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

2019-07-01 

 

Įstaigos lėšos  

215 Eur 

 

 Kraujo spaudimo 

matuoklio su manžetės 

 Kraujo spaudimo 

matuoklis su manžete  

Bendrosios 

praktikos 

2019-05-01 

 

Įstaigos lėšos 



apimtimi 32-48 cm 

paieška 

1 vnt. slaugytoja, ūkio 

dalies vedėjas 

 85 Eur 

 Vaizdinių, saugumo 

priemonių, sergant 

demencija, paieška 

Vaizdinės saugumo 

priemonės 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas, 

socialinis 

darbuotojas 

2019-09-01 

 

Įstaigos lėšos  

100 Eur 

1.5.1.  Organizuoti informacinę 

sklaidą. 

Straipsnių kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetiniame 

puslapyje 

Iki 45 straipsnių per 

metus 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas  

2019-12-31 0 

Informacinių žinučių 

kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

Facebook paskiroje 

Iki 5 informacinių žinučių 

per metus 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVMO DIDINIMAS 

 2.1.1 Vertinti teikiamų paslaugų 

kokybę 

 

Apklausa dėl teikiamų 

paslaugų kokybės, 

psichologinio 

mikroklimato 

įvertinimo 

2 vertinimo anketos Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

psichologas 

 2019-12-31 

  

 0 

  

 2.2.1. Organizuoti ir dalyvauti  

renginiuose 

Renginių 

organizavimas,  

dalyvavimas 

renginiuose. Paruošti 

lankstinukus apie  

teikiamas socialines 

paslaugas. 

Išplatintų lankstinukų 

skaičius 70 vnt. 

Dalyvavimas 

renginiuose 10 kartų, 3 

suorganizuoti renginiai 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

2.3.3. Pasitelkti pagalbą, paramą. Savanorių paieška, 

pritraukimas, 

Savanorių skaičius 3 Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

2019-12-31 0 



bendradarbiaujant su 

Eržvilko gimnazija, 

našlių klubu 

„Siūbuona“ ir kitomis 

įstaigomis 

socialinis 

darbuotojas 

 

Plano rengėjos: vyr. socialinė darbuotoja Vilija Bajorinienė, socialinė darbuotoja Laimutė Raulynaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


