
PATVIRTINTA 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“  

direktoriaus  2019 m. gruodžio  mėn. 30  d.             

 įsakymu Nr. V-162 

 

2020 METŲ ERŽVILKO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I.TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

Eržvilko senelių globos namų 2020 m. pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Gerinti paslaugų gavėjų sveikatinimą, sveiką mitybą 

2. Užtikrinti rizikų valdymą. 

3. Skatinti aplinkos resursų taupų panaudojimą. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

Pagrindiniai prioritetai 2020 metams: 

1. Fizinio aktyvinimo ir savarankiškumo stiprinimas, pragulų profilaktikos vykdymas. 

2. Paslaugų gavėjų skatinimas sveikai mitybai užsiauginant daržoves savo poreikiams.  

                        3. Aplinkos resursų efektyvus panaudojimas. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

Planuojama partnerystė 2020 metais su: 

1. Plėtoti savanorystę su Eržvilko gimnazija, bendruomenes ir NVO. 

2. Bendradarbiavimas su Eržvilko kultūros centru, Jurbarko viešosios bibliotekos Eržvilko filialu, Seredžiaus senelių globos namais ir Eržvilko 

našlių klubo „Siūbuona“ nariais, siekiant pagerinti paslaugų gavėjų užimtumą.  

 

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 

 

 2020 metų pagrindinės veiklos efektyvumo didinimo priemonės: 

1. Darbuotojų kompetencijų didinimas, periodiškas (bent kartą per metus) dalyvavimas supervizijose, paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės, 

saugumo užtikrinimas, sveikatingumo stiprinimas. 

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

3. Vieną kartą (kas ketvirtį) metuose peržiūrėti dokumentus, žymėti pokyčius (atsakingam  už peržiūrą darbuotojui). 

 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

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

2. Paslaugų gavėjų pabėgimų atvejų išvengimas 98 % 

3. Darbuotojų dalyvavimas supervizijose 85%  

3. Įstaigos lėšų sutaupymas 3 % 

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

10 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 METŲ ERŽVILKO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ EIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
                                                                                     
 

Priemonės 

kodas 
Uždaviniai 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

1. Strateginio veiklos plano tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS 

 1.1.1. Tobulinti darbuotojų 

kompetencijas.  

Dalyvauti įvairiuose  

mokymuose 

(supervizijose).  

Dalyvaus 

mokymuose 90 proc. 

darbuotojų. 

Vyr. socialinė darbuotoja   2020-12-31 Įstaigos lėšos 

1750 Eur 

 1.2.2. 

  

Įstaigos lauko aplinką 

pritaikyti įvairesniam 

užimtumui. 

 

Kneipo tako įrengimo 

užbaigimas. 

 

10 paslaugų 

gavėjams pagerės 

fizinė sveikata, 

užimtumas 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas 

2020-05-01 0 

Senelių globos namų 

aplinkos galutinis 

sutvarkymas 

(organizuoti aplinkos 

tvarkymo dienas), 

alpinariumo įruošimas 

prie rūkymo vietos. 

Darbinių įgūdžių 

palaikymas.  

Dalyvių skaičius 10  

 

Senelių globos namų 

personalas, ūkio dalies 

vedėjas 

 2020-06-01 0 

Daržo teritorijos 

sutvarkymas, 

šiltnamio 

apsodinimas, gėlių 

daigų ir dekoratyvinių 

krūmų priežiūra. 

Darbinių įgūdžių 

ugdymas ir 

palaikymas, siekiant 

atstatyti ir išlaikyti 

esamą 

savarankiškumą  

Dalyvių skaičius 10  

Senelių globos namų 

personalas 
2020-06-01 

Įstaigos lėšos 60 

Eur 

Paruošimas 

pasisėdėjimo vietos 

po medžiu, paslaugų 

gavėjų 

poilsiui. Medinės 

skulptūros 

impregnavimas,  

Laisvalaikio 

leidimas gryname 

ore.  Dalyvių 

skaičius 20 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas, ūkio dalies 

vedėjas 

 

2020-06-01 

 

Įstaigos lėšos 

(impregnantas 

kaladžių 

impregnavimui) 

80 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 

42 vnt. 
(su naujo pastato 

reikalingų lentelių 

skaičiumi) 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas, ūkio dalies 

vedėjas 

2020-05-01 

 

Įstaigos lėšos 410 

Eur 

1.4. Atnaujintose 

savitarnos virtuvės 

patalpose įsigyti  

virtuvinį komplektą 

Paieška virtuvinio 

komplekto 

5 paslaugų gavėjams 

suteikta galimybė 

savarankiškai pagal 

poreikį pasigaminti 

maistą, išsikepti 

pyragą, siekiant kuo 

ilgiau išlaikyti jų 

savarankiškumą. 

Ūkio dalies vedėjas 2020-03-01 

 

Įstaigos lėšos 850 

Eur 

1.4.4. Priemonės 

laisvalaikiui 

organizuoti 

Paieška magnetinės 

lentos piešimui 

Magnetinė lenta 1 

vnt. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas, ūkio dalies 

vedėjas 

2020-05-01 

 

Įstaigos lėšos Eur 

80 Eur 

Priemonės paslaugų 

gavėjų socialinių 

paslaugų gerinimui 

Personalo iškvietimo  

sistema     

 Naujos personalo 

pagalbos iškvietimo 

sistemos įrengimas,  

siekiant pagerinti 

paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybę 

(dviejuose 

pastatuose).   

 

 Ūkio dalies vedėjas 2020-04-01 

 

Įstaigos lėšos 2054 

Eur 

 

1.5.1.  Organizuoti 

informacinę sklaidą. 

Straipsnių kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetiniame 

puslapyje 

Aktualios 

informacijos sklaida 

iki   45 straipsnių 

per metus 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas  

2020-12-31 0 

Informacinių žinučių 

kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

Facebook paskiroje 

 

Iki  5 informacinių 

žinučių per metus 
Vyr. socialinis darbuotojas, 

socialinis darbuotojas 
2020-12-31 0 



 

2. Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVMO DIDINIMAS 

 2.1.1 Vertinti teikiamų 

paslaugų kokybę, 

pasiekta pažanga 

 

Apklausa paslaugų 

gavėjų ir artimųjų dėl 

teikiamų paslaugų 

kokybės, 

psichologinio 

mikroklimato 

įvertinimo 

 2 vertinimo anketos  

2 kartus  metuose, 

supažindinimas 

darbuotojų su 

apklausų rezultatais 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas, psichologas 

 2020-12-31 

  

 0 

 0 

Įtraukti darbuotojus į 

metinio plano kūrimą 

ir aptarimą 

Supažindinimas ir 

aptarimas susirinkimo 

metu 

Aptarime 

dalyvavimas 10 

darbuotojų. 

 Vyr socialinės darbuotojas 

2020-02-01 0 

Supažindinti paslaugų 

gavėjus su jų teisėmis 

suprantamai, 

dalyvaujant 

darbuotojams 

Supažindinimas 

susirinkimo metu 

Supažindinime  

dalyvauja 10 

darbuotojų ir 28 

paslaugų gavėjai 

Vyr socialinės darbuotojas 

2020-03-01 0 

Koreguota skundų 

tvarka  

Supažindinimas su 

koreguota skundų 

tvarka 

Supažindinti 13 

darbuotojų su 

koreguota skundų 

tvarka, įpareigojant 

juos ją vykdyti 

Vyr. socialinis darbuotojas 

2020-01-31 0 

 2.2.1. Suorganizuoti renginį 

ir 

dalyvauti  renginiuose 

Suorganizavimas 

renginio ir 

dalyvavimas 

įvairiuose 

renginiuose.  

Dalyvavimas 

renginiuose  6 

kartus, 1 

suorganizuoti 

renginį su paslaugų 

gavėjų artimaisiais 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas 
2020-12-31 0 

2.3.3. Pasitelkti pagalbą, 

paramą. 

Savanorių paieška, 

pritraukimas, 

bendradarbiaujant su 

Eržvilko gimnazija, 

Eržvilko 

bendruomene, našlių 

klubu „Siūbuona“ ir 

kitomis įstaigomis 

Savanorių skaičius 3 Vyr. socialinis 

darbuotojas, socialinis 

darbuotojas 

2020-12-31 0 



 

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

 


