STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2020 - ŲJŲ METŲ ATASKAITA

I. VADOVO ŽODIS
Strėvininkų socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali
gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
Kaip ir kitose žmonių veiklose, taip ir teikiant socialinę globą, svarbu vadovautis tam tikromis
vertybėmis: jausti pagarbą žmogui, žmogaus teisėms, teikti paslaugas išlaikant žmogaus orumą.
Ypatingai COVID-19 pandemijos metu, esant ligos židiniui globos namuose, darbuotojai parodė savo misijos suvokimą, gebėjimą pasiaukoti, meilę artimui, kantrybę. Mūsų įstaigos vizija: atvira
pokyčiams, tikslingai ir planingai diegianti naujoves, nuolat besimokanti, sistemingai stebinti ir vertinanti teikiamų paslaugų kokybę, kurianti ir palaikanti socialinės reabilitacijos aplinkas, pakankamai
aprūpinta ištekliais, užtikrinanti bendruomenės narių saugumą.
Globos namai, įgyvendindami valstybės politiką, Europos neįgaliųjų teisių konvenciją bei kitus
teisės aktus savo veikloje siekė įgyvendinti socialinių paslaugų ir integracijos plėtros uždavinius.
Vienas iš prioritetų įstaigos veikloje buvo rengimasis teikti bendruomenines paslaugas pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės apsaugos srities investicijų
programą, t.y. toliau vystyti grupinio gyvenimo namų statybos darbus.
Kaišiadorių savivaldybėje sudaryta darbo grupė „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems“, kurioje dalyvauti gali ir visi norintys asmenys,
kam aktualu neįgaliųjų integracija į bendruomenę. Tačiau tenka apgailestauti, kad antrus metus nenurimsta visuomenės/ bendruomenės debatai apie bendruomeninių grupinio namų naudą neįgaliesiems. Vadovams ir globos namų bendruomenei teko dirbti su Žiežmarių bendruomene, aiškinant
bendruomeninių grupinio gyvenimo namų kūrimo tikslus, statybos eigoje iškilusias problemas. Žiežmarių bendruomenės prezidento inicijuota lentelių statymo akcija (jų buvo pastatyta daugiau nei 10,
visoje Žiežmarių seniūnijoje) su klaidinančiu užrašu „Čia bus grupinio gyvenimo namai“, stigmatizuojanti neįgaliuosius, mūsų manymu, reikalauja ir teisėsaugos dėmesio.
Taip pat norėdami prisidėti prie 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos bei įgyvendindami Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą, Strėvininkų SGN pateikė
paraišką finansuoti projektą „Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“, siekiant pradėti teikti specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas. Pagal prie-

monę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, finansuojamą veiklą „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems
proto ir (arba) psichikos negalią“.
Globos namai 2020 m. pradėjo dalyvauti ir prisideda įgyvendinant Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Projekto vykdytojas) vykdomą projektą „Nuo
globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų, (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001).
Įstaiga įgyvendina LR Vyriausybės nutarimą 2018-02-07 Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos
ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“.
Tačiau pačiu didžiausiu iššūkiu tapo ekstremalioji situacija ir karantino paskelbimas Lietuvoje
dėl Covid – 19 infekcijos (koronaviruso ligos). Pasirengimas galimam infekcijos plitimui, o vėliau
ir jos suvaldymas pareikalavo daug žmogiškųjų ir finansinių resursų. Ši pandemija pareikalavo per
94 tūkstančius eurų papildomų valstybės biudžeto lėšų įstaigai.
Sunkiu metu buvo gauta parama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; VšĮ
Laisvės TV; LT Campus „Mes nugalėsim“; Maltos ordino pagalbos tarnybos.
2020 m. keltus uždavinius ir tikslus iš esmės pavyko įgyvendinti. Ataskaitoje išdėstyta: kokių
tikslų siekėme, kaip sekėsi įvykdyti veiklos planą, kokie pasiekti rezultatai, kokios iškilo problemos
ir iššūkiai. Objektyvesniam įstaigoje teikiamų paslaugų efektyvumui įsivertinti remtasi išorinių
valstybinių institucijų vertinimo išvadomis.
II. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
2020 m. buvo įgyvendinami globos namų nuostatuose iškelti tikslai:
•

teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir ge-

riausius jo interesus;
•

tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyven-

tojo reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę
palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;
•

atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, už-

tikinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.
Taip pat vykdydami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą
(03.03) „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, kurioje iškeltas uždavinys - teikti kokybiškas,
individualius asmenų poreikius atitinkančias, paslaugas. Globos namuose 2020 m. buvo patvirtinti

105,5 pareigybių etatai, o ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo 212 asmenų.
Detalesnis įstaigos metų veiklos plano įgyvendinimas pateiktas lentelėse (Nr.1. Socialinės paslaugos; Nr.2 Sveikatos priežiūros paslaugos; Nr. 3 Įstaigos veiklos organizavimas).
SOCIALINĖS PASLAUGOS
Socialinio darbo veikla vyko išskirtinėmis koronaviruso pandemijos sąlygomis. Šiuo laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama gyventojų informavimui apie Covid-19 ligą, kaip elgtis pajutus
simptomus, būdingus Covid-19 ligai, reguliariam informavimui dėl Covid-19 ligos situacijos Lietuvoje ir globos namuose, kaip elgtis išėjus už įstaigos ribų, kokių laikytis saugumo reikalavimų ir pan.
Rodyta filmuota medžiaga, kaip teisingai atlikti rankų higieną, dėvėti apsaugines kaukes. Parašytos
ir pateiktos gyventojams rekomendacijos, kaip išvengti ligos užsikrėtimo ir plitimo globos namuose.
Didžioji dauguma socialinių paslaugų buvo teikiama dirbant individualiai arba su nedidelėmis gyventojų grupėmis, atskiriant srautus. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas psichoemociniam palaikymui. Nuolatiniai pokalbiai ir diskusijos su gyventojais turėjo ypač didelę ir teigiamą reikšmę: visą
pandemijos laikotarpį gyventojai išliko labai susitelkę ir stiprūs.
Užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitos paslaugos buvo teikiamos, užtikrinant Covid –
19 infekcijos plitimo kontrolę. Gyventojų artimieji nuolat buvo informuojami apie esamą situaciją
globos namuose Covid-19 ligos protrūkio metu, karantino metu aiškinamos lankymo taisyklės ir sąlygos, atsakyta į kitus artimiesiems rūpimus klausimus.
Organizuojant veiklas daug dėmesio skirta jų tikslingumui ir efektyvumui. Gyventojai buvo
skatinami dalyvauti savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose
bei ugdomi palaikyti socialinius bei savarankiško gyvenimo įgūdžius. Lavinami įgūdžiai savarankiškai ar padedant darbuotojams gamintis maistą bei skatinti palaikyti/atkurti ryšius su artimaisiais, kurie
kaip niekad šiemet buvo svarbūs.
Stiprinant ir palaikant darbinius įgūdžius gyventojams ir toliau sudaromos sąlygos dirbti socialinėse įmonėse. 23 gyventojai yra dirbantys. 2020 m. pradėta dalyvauti 3 metų trukmės projekte „Nuo
globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus
asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje
pagal jų poreikį teikiant bendruomenines paslaugas. 98 darbingo amžiaus asmenims buvo atliktas
individualus asmens pagalbos poreikio vertinimas. Bendradarbiaujant su VšĮ „Vilties žiedas“ 25 gyventojams yra teikiama pagalbos priimant sprendimus paslauga. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių
šventosios Faustinos mokykla 6 gyventojams yra teikiama socialinių dirbtuvių paslauga.
Siekiant užtikrinti kuo saugesnę aplinką gyventojams, bandant minimizuoti/užkirsti kelią nepageidaujamiems neigiamo pobūdžio ypatingiems atvejams buvo pasiūlytos prevencinės priemonės.

Piktnaudžiavimo alkoholiu atvejais gyventojams teikta:
- psichologinė pagalba;
- individualios konsultacijos, kurias vedė priklausomybių konsultantė iš Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro. Šių susitikimų metu buvo taikyta alkoholio vartojimo elgesio keitimo programa
bei kalbama ir apie tabako gaminių daromą žalą sveikatai;
- pageidaujantiems suteikta galimybė dalyvauti užsiėmimuose anoniminių alkoholikų (AA)
grupėje, kuri veikia Žiežmarių miestelyje.
Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiąja specialiste suorganizuotos gyventojams mokymai/akcija apie saugumą ir
saugų eismą tamsiu paros metu.
Lentelė Nr.1.
Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijus

1.

Organizuoti tinkamą asmenų
apgyvendinimą ir paskirti jų
poreikius
atitinkančias
paslaugas:
teikti
asmenims
ilgalaikę
socialinę globą, asmenų, per
metus
gavusių
ilgalaikę
socialinę globą, skaičius

1.1.

1.2.

1.3.

Planuota

217

Pasiekta

212

atlikti išsamų ir visapusišką
asmens poreikių vertinimą,
pagal
įvertintus
poreikius
sudaryti individualų socialinės
globos planą:
1. naujai apgyvendintų asmenų
atliktas poreikių vertinimas ir 100 proc. 100 proc.
sudaryti individualūs socialinės
globos planai;
2. įstaigoje gyvenančių asmenų,
kurių individualūs socialinės
208
208
globos planai peržiūrėti ir patikslinti, skaičius
užtikrinti įstaigoje gyvenančių
asmenų poreikių tenkinimą,
sudaryti
sąlygas
įgalinti
asmenis:

Skirtumas

5

Priežastys

dėl
ekstremalios
situacijos
ir
karantino
Lietuvoje,
įgyvendinant OV
sprendimus,
neturėjome
galimybės priimti
pagal
numatytą
planą
naujų
gyventojų

0

0
1. suremontuoti 3
gyvenamieji kambariai;

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

užtikrinti įstaigoje tinkamą
asmenų fizinę aplinką:
1. asmenų, kuriems, suremontavus 2 gyvenamuosius kambarius, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius;
2. asmenų, kuriems, suremontavus 3 bendro naudojimo patalpas, pagerintos gyvenimo sąlygos, skaičius

3. asmenų, kuriems, modernizavus patalpų šildymo sistemą,
pagerintos gyvenimo sąlygos,
skaičius;
palaikyti,
ugdyti
asmenų
socialinius bei savarankiško
gyvenimo įgūdžius:
skatinti asmenis palaikyti ryšius
su artimaisiais, skaičius;

skatinti
asmenis
nuolat
dalyvauti
savarankiškumo
įgūdžių ugdymo, darbinės
veiklos ir (ar) užimtumo
programose asmenų, kurie nuolat dalyvavo
savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar)
užimtumo programose, skaičius
– iš jų:
1.
asmenų,
dalyvavusių
Žiežmarių kultūros centro
floristikos būrelyje, skaičius
ugdyti asmenų gebėjimus
savarankiškai ar padedant
darbuotojams
tvarkytis
gyvenamąją aplinką, skaičius
ugdyti asmenų gebėjimus
savarankiškai ar padedant
darbuotojams gamintis maistą
neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai:

7

9

90

68

110

110

144

133

139

137

20

20

129

126

67

65

2. įgyvendinta iš
dalies,
kadangi
dalis
lėšų
neplanuotai
nukreipta Covid -19
infekcijos
prevencijai

mirė 13 gyventojų
turėjusių
artimuosius, naujai
atvyko 2

mirė daugiau savarankiškų gyventojų
nei atvyko

1. asmenų, dalyvavusių akcijoje
su Lietuvos kelių direkcijos atstovais apie saugų eismą, skaičius
2. asmenų, dalyvavusių paskaitose, parengtose pagal Kaišiadorių policijos komisariato
programas, pokalbiuose apie
smurtinį, agresyvų ir konfliktinį
elgesį, skaičius

50

50

40

40

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
2020 m. prioritetas skirtas gyventojų sveikatos priežiūrai, sveikatos būklės stebėjimui: gydymui
- savalaikiam medicininės pagalbos suteikimui, gydymo tęstinumo užtikrinimui, ligų prevencijai, aprūpinimui slaugos ir techninės pagalbos priemonėmis, sveikos gyvensenos skatinimui.
Covid – 19 pandemija palietė visą globos namų bendruomenę. Siekiant suvaldyti infekcijos
kontrolę nuo kovo mėnesio vyko prevenciniai, infrastruktūros, AAP rezervo kaupimo ir kt. pasirengimo darbai. Tačiau kova su virusu, prasidėjusi lapkritį ir besitęsusi 2 mėnesius, pareikalavo daugiausia žmogiškųjų resursų. Darbuotojai dirbo dėvėdami IV lygio AAP (asmens apsaugos priemonės)
teikiant paslaugas Covid – 19 liga sergantiems pacientams. Nuolat buvo vykdomi AAP pirkimai,
siekiant užtikrinti reikiamus kiekius ir jų rezervą.
2020 m. atliktų gydytojų konsultacijų skaičius – 1735. Lyginant su 2019 metais, žymus pokytis
dėl COVID-19 yra fiksuojamas kviečiant skubią medicininę pagalbą, šeimos gydytojo ir antro lygio
specialisto konsultacijas. 38 proc. gyventojų dalyvavo įvairiose prevenciniuose tyrimuose pagal sveikatos programas.
Gydytojų konsultacijos
Šeimos gydytojo ir antro lygio
specialisto
Gydytojo psichiatro
Trečio lygio specialisto
GMP iškvietimai

2019 m.
1350

2020 m.
960

750
79
41

740
35
79

2020 m. gyventojų, kurie gydėsi ligoninėse, skaičius:
•

7 gyventojai buvo hospitalizuoti Respublikinėje Kauno ligoninėje, psichiatrijos klinikos

Marių skyriuje;
•

31 gyventojas buvo hospitalizuotas VšĮ Kaišiadorių ligoninėje;

•

30 gydėsi antro ir trečio lygio ligoninėse: Respublikinėje Kauno ligoninėje, Kauno kli-

nikinėje ligoninėje, LSMU Kauno klinikose; VšĮ Prienų ligoninėje; VšĮ Kėdainių ligoninėje; VšĮ Jurbarko ligoninėje;
•

2 gyventojai gydėsi Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje;

•

1 gyventojas į globos namus sugrįžo iš VšĮ Rokiškio ligoninės.

Bendradarbiauta su VŠĮ „ Nojė“, AB ,,Ortopedijos technika“. Taip pat buvo protezuojami
dantys valstybės lėšomis.
Įsigyta naujų funkcinių lovų, neįgaliojo vežimėlių.
Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę vertino 2 išoriniai vertintojai: medicininis auditas - vertinimą atliko 2 kartus (patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta). Dėl Covid – 19 (koronaviruso infekcijos) ligos, epidemiologinės padėties ir paskelbto karantino Lietuvoje, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento užkrečiamų ligų skyriaus
specialistė vertinimą atliko 2 kartus (patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta).
Išvadose teigiama, kad dokumentai atitinka galiojančius teisės aktus, patalpos atitinka HN 471:2012 reikalavimus, medicinos dokumentai pildomi - neatitikčių nenustatyta. Sveikatos priežiūros
paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus, atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus, reikiamos darbo tvarkos yra parengtos.
Antroje lentelėje pateikiame susistemintą informaciją apie metinį veiklos plano įvykdymą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje.
Lentelė Nr.2.
Eil.
Nr.
1.

Vertinimo kriterijus

įgyvendintos programos /
priemonės, skirtos, susirgimų
/ ligų prevencijai:
1. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje,
skaičius
2. asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje,
skaičius
3. asmenų, dalyvavusių krūties vėžio prevencijos programoje, skaičius
4. asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio vėžio prevencijos
programoje, skaičius

Planuota

Pasiekta

Skirtumas

Priežastys

5

1

4

10

10

0

iš dalies įgyvendinti 1 ir 3
punktai dėl sutrikusių
sveikatos priežiūros įstaigų darbo ir paslaugų
teikimo ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo Lietuvoje metu

5

3

2

5

5

0

5. asmenų, dalyvavusių regos
profilaktiniuose
patikrinimuose, skaičius
6. asmenų, dalyvavusių skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų
programoje, skaičius
aprūpinti asmenis reikiamais
proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos
priemonėmis, skaičius
žalingų įpročių prevencijai
asmenų, dalyvavusių paskaitose, parengtose pagal Kaišiadorių visuomenės sveikatos
biuro programas, pokalbiuose
apie alkoholio žalą žmogaus
sveikatai, skaičius

2.

3.

30

30

0

30

30

0

30

30

0

10

10

0

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas, didžiausias dėmesys buvo teikiamas pasiruošimui
suvaldyti galimą COVID-19 protrūkį įstaigoje. Įgyvendinant Operacijų Vadovo sprendimus buvo
parengtos tvarkos, nustatančios socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams
ekstremaliosios situacijos ir karantino metu.
Įrengta virš 20 pertvarų tam, kad būtų atskirti gyventojų ir darbuotojų srautai, persirengimo
(AAP) patalpos darbuotojams. Karščiuojantiems gyventojams įrengta „Raudonoji zona”, maksimaliai
pritaikytas infekcinių ligų valdymui (Covid – 19) terapinis izoliatorius. Įsigyta papildomų darbų
saugos ir sveikatos reikalavimus užtikrinančių AAP priemonių (asmens apsaugos priemonės) ir
darbuotojai apmokyti, kaip jas naudoti.
Stiprinant žmogiškuosius išteklius, numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų
profesinei kompetencijai tobulinti bei darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti:
- atlikta darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe apklausa, sudarytas planas psichosocialinei
rizikai mažinti;
- suorganizuoti mokymai „Žmogaus teisės ir laisvės socialiniame darbe“, kurių metu buvo analizuojamos pasitaikančios Lietuvos globos namuose negerovės, iškylančios problemos, galimi žmogaus teisių pažeidimai ir kitos temos. 28 proc. įstaigos darbuotojų kėlė papildomai profesinę kvalifikaciją.
Įstaigos pasiruošimas buvo vertinamas ir pagal pasirengimą, civilinės saugos aspektu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atliko civilinės saugos būklės patikrinimą ir ją įvertino „gerai“.

Gautas leidimas globos namų teritorijoje išpjauti pavojingos būklės medžius, kitus apgenėti.
Išgenėta ar nupjauta per 60 medžių.
2020 m. atliktas antro pastato gyvenamųjų kambarių (mikroklimato) šildymo sistemos,
modernizavimas.
Buvo įgyvendinamas LR Vyriausybės nutarimas 2018-02-07 Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“.
Lentelė Nr.3.
Eil.
Nr.
1.

2.

Vertinimo kriterijus

Planuota

Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams:
pradėti steigti 8 vietų grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims, turintiems psichinę / proto negalią, - įsigytame žemės
sklype, pradėti namo statybą
Užtikrinti tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą sudaryti sąlygas įstaigos
darbuotojams tobulinti savo
profesinę kompetenciją:
1. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę
kompetenciją ne mažiau
kaip 16 akademinių valandų
per metus;
2. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų, tobulinusių savo profesinę
kompetenciją daugiau nei 16
akademinių valandų per metus, skaičius
3. sveikatos priežiūros specialistų, tobulinusių savo
profesinę
kompetenciją,
skaičius
4. kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius

Pasiekta

Skirtumas

Priežastys

įgyvendinta

100 proc.

100 proc.

susidarius palankioms
aplinkybėms, 7 darbuotojai papildomai dalyvavo mokymuose
15

22

7

7

7

0
dėl paskelbtos ekstremalios padėties ir karantino
Lietuvoje buvo atšaukti
numatyti mokymai

10

7

3

3.

5. darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose perėjimo nuo
institucinės globos prie
bendruomenėje
teikiamų
paslaugų, bendruomeninių
paslaugų organizavimo temomis, skaičius
Įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias jų darbo
sąlygas:
1. darbuotojų, kuriems organizuoti teoriniai ir praktiniai
priešgaisrinės saugos mokymai, skaičius
2. darbuotojų, kuriems organizuoti teoriniai ir praktiniai
mokymai apie profesinius
santykius – supervizija
3. darbuotojų, kuriems organizuoti teoriniai ir praktiniai
mokymai apie psichikos
sveikatos kompetencijos didinimą, skaičius

4. darbuotojų, kuriems suremontavus 1 patalpą, pagerintos darbo sąlygos, skaičius

4.

5. dalykinių socialinę globą
teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų
sprendimo būdų ir pan.,
skaičius
įgyvendinti pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įstaigoje - parengtos naujos, peržiūrėtos ir atnaujintos galiojančios tvarkos

5

0

5

nevyko mokymai, kurie
būtų aktualūs įstaigai pagal teikiamų paslaugų
specifiką

vykdyti praktinių mokymų dėl ekstremalios
padėties ir karantino nebuvo galimybės, praktiniai mokymai nukelti į
2021 m.

45

0

45

12

12

0

20

16

4

8

85

77

18

18

0

įgyvendinta

dėl paskelbtos ekstremalios padėties ir karantino
Lietuvoje,
mokymai
buvo vykdomi su nenumatyta pertrauka, po kurios dalis darbuotojų neturėjo galimybės tęsti
mokymų
dėl apsaugos nuo Covid
– 19 ligos sumontuotos
2 persirengimo AAP zonos, 10 pertvarų srautams atskirti

Įstaigos veiklos rezultatai pateikti: 2020 m. biudžeto vykdymo rinkinio ataskaitoje, 2020 m.
finansinių ataskaitų rinkinyje, 2020-2022 m. korupcijos programos ataskaitoje yra viešinami globos
namų internetinėje svetainėje www.strevininkusgn.lt

