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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Anykščių socialinės globos namai – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų
nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis socialinių paslaugų srityje ir
vykdantis socialinių paslaugų teikimo veiklą, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų.
Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Globos namų savininkas –
Anykščių rajono savivaldybė.
Globos namai vykdo šią veiklą:


Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;



Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių sergančių priklausomybės ligomis
globos veikla;



Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse.
Anykščių socialinės globos namų vizija – nuolat tobulėjanti ir

taikanti

pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės
globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų
kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti
geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.
Anykščių socialinės globos namų misija – teikti ilgalaikes ir trumpalaikes
socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia,
atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti kompleksinė pagalba.
Anykščių socialinės globos namų veiklos prioritetai
1. Globos kokybės didinimas
2. Personalo kompetencijų tobulinimas
Rengiant strateginį veiklos planą vadovautasi Socialinių paslaugų įstatymu,
Socialinės globos normomis, Anykščių rajono savivaldybės strateginiu 2015-2017 m. veiklos
planu, Anykščių rajono savivaldybės strateginiu 2012-2019 m. plėtros planu, Anykščių rajono
savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planu, Anykščių socialinės globos namų nuostatais.
II. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Politiniai veiksniai
Anykščių socialinės globos namų veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-394, pakeitus
Svėdasų globos namų pavadinimą į Anykščių socialinės globos namai.
Vienas svarbiausių gyventojų senėjimo bruožų yra spartesnis, lyginant su kitomis
pagyvenusio amžiaus grupėmis, pačių vyriausiųjų (80 metų ir vyresnių) gyventojų skaičiaus
didėjimas – ilgėjant gyvenimo trukmei, daugėja asmenų, kurie, peržengę senatvės amžiaus
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slenkstį bei palikę darbo rinką, pragyvena dar nemažą savo gyvenimo tarpsnį. Tačiau gyvenimo
šiame amžiaus tarpsnyje kokybė labai priklauso nuo valstybės teikiamos paramos arba socialinės
bei sveikatos politikos efektyvumo.
Anykščių socialinės globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įsakymais ir nutarimais bei kitais teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, Anykščių socialinės globos namų
nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei direktoriaus įsakymais, pareiginiais nuostatais ir
kitomis patvirtintomis taisyklėmis ir tvarkomis.
Socialiniai veiksniai
Gyventojų senėjimas ir jo keliami iššūkiai kelia didžiulį susirūpinimą ir
atitinkamoms valstybės institucijoms, kurios rengia ir įgyvendina įvairias sveikatos ir socialinės
politikos priemones. Beveik neabejojama, jog šis procesas ateityje iššauks ryškų poreikio
ilgalaikės globos, slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugoms didėjimą.
Ateities sveikatos priežiūros sistemai, kaip ir socialinės paramos sistemai, galimai
gresia bankrotas dėl nepaliaujamo paslaugų poreikio didėjimo (tiesiogiai siejamo su vis
didėjančiu pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių skaičiumi). Vienas iš svarbiausių paslaugų
poreikį skatinančių veiksnių yra aukštesnis vyresnių nei 65-ių metų asmenų sergamumas
chroniškomis, įsisenėjusiomis ligomis, kurias paprastai lydi pastebimai sumažėjęs darbingumas
ar netgi negalios atsiradimas.
2015 m. šalies mastu Anykščių rajono savivaldybė buvo antra pagal demografinį
senatvės koeficientą (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis
šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus). Santykinė rajono pensinio amžiaus gyventojų dalis yra
didesnė už apskrities vidurkį bei gerokai didesnė už šalies vidurkį. Dažniausiai senyvo amžiaus
asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės globos paslaugos, transporto, asmeninės
higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir kt.
Viena prioritetinių socialinių paslaugų Anykščių savivaldybėje plėtros krypčių yra
ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo sistemos plėtojimas bei šių paslaugų teikimas rajono
gyventojams, kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis.
Ekonominiai veiksniai
Globos namų gyventojų gaunamos pensijos ir kitos piniginės išmokos mažos, tad
atitinkamai mažas jų, kaip paslaugos gavėjų mokamas mokestis už paslaugas.
Trūksta lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui (automobilis, keltuvas į II aukštą
Svėdasų senelių globos namų filialui) įsigyti.
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Technologiniai veiksniai
Informacinės visuomenės plėtra ir informacinių technologijų teikiamos galimybės
leidžia mažinti darbo laiko sąnaudas ir tobulinti teikiamos socialinės globos kokybę. Anykščių
socialinės globos namuose įdiegta buhalterinės apskaitos programa „Finas“, darbo užmokesčio
apskaitos programa „FINALGA“ ir internetinė iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema
„FINNET“, kompiuterizuota 15 darbo vietų, veikia bevielis internetas, kuriuo gali naudotis
darbuotojai ir globos namų gyventojai. Šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia
galimybę viešinti globos namų veiklą, dalintis patirtimi, ieškoti rėmėjų, tvarkyti ir sisteminti
informaciją apie gyventojus ir darbuotojus.
Organizacinė struktūra
Anykščių socialinės globos namai jungia du filialus: Svėdasų senelių globos namų
filialas ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas. Globos namų organizacinė struktūra
sudaryta taip, kad būtų laiku ir kokybiškai vykdomi globos namų nuostatuose numatyti
uždaviniai.
Dabartinę globos namų struktūrą sudaro administracijos, filialų socialinio darbo,
sveikatos priežiūros ir ūkio padaliniai. 2016 m. pabaigoje globos namuose yra patvirtinta 39,75
etatų. Personalas, kuris tiesiogiai dirba su klientais sudaro 70,27 procentų.
Globos namų savivaldą sudaro Anykščių socialinės globos namų Taryba bei filialų
gyventojų tarybos.
Žmogiškieji ištekliai
Pareiginiai nuostatai atspindi darbuotojų veiklos sritį, darbo specifiką, pavaldumą,
darbuotojų pareigas ir teises, suformuluoti bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai. Darbuotojai
savo veikloje vadovaujasi filialų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, socialinių
darbuotojų etikos kodeksu, slaugytojų profesinės etikos kodeksu, veiklos planais.
Globos namuose nuolat dirba 37 darbuotojai, 42 darbuotojai sezono metu,
socialinio darbo ir sveikatos priežiūros skyriuje tiesiogiai su gyventojais dirba 26 darbuotojai.
70,27 proc.
Planavimo sistema
Rengiamas globos namų dviejų metų strateginis veiklos planas, metiniai globos
namų ir filialų veiklos planai, mėnesiniai darbo su gyventojais planai. Kasmet rengiami
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planai, atostogų grafikai.
Globos namų veikla tobulinama, analizuojant atitikties globos normoms
įsivertinimą, organizuojant darbuotojų mokymus, gerinant bendradarbiavimą su suinteresuotomis
šalimis.
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Finansiniai ištekliai
Anykščių socialinės globos namų veikla finansuojama iš Anykščių rajono
savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšomis (slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė
kompensacija), paslaugų gavėjų mokėjimais (specialiųjų programų vykdymui skirtos lėšos,
kurias sudaro 80% nuo gaunamų pajamų ir 1% turto vertės), lėšų, gaunamų kaip labdara ir
parama, kitomis teisėtu būdu įgytomis lėšomis. Papildomas lėšų šaltinis – rėmėjų skiriami 2%
gyventojų pajamų mokesčio.
Vidaus ir išorės kontrolės sistema
Globos namuose patvirtinti filialų nuostatai. Kartą per mėnesį vykstančiame
personalo pasitarime numatomi kito mėnesio darbai ir atsiskaitoma už įvykdytas priemones.
Atliekamas socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. Atliekama
finansinė kontrolė, turto inventorizacija, vykdoma paslaugų kokybės kontrolė.
Globos namų ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Anykščių rajono savivaldybės
Kontrolierių ir audito institucija bei Valstybės kontrolė. Globos namų socialinį darbą bei veiklą
koordinuoja savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Globos namų biudžetinių
ir specialiosioms programoms vykdyti lėšų panaudojimą kontroliuoja Anykščių rajono
savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius.
III. SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
Nuolatinis personalo, tiesiogiai dirbančio su gyventojais, tobulinimasis dalyvaujant mokymuose,
seminaruose, konferencijose.
Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su savivaldos institucijomis, socialinės globos
įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis.
Gerėjanti globos namų materialinė bazė.
Nedidelė personalo kaita.
Silpnybės
Patalpų trūkumas.
Nepakankamai aktyvi gyventojų tarybos veikla.
Nepakankamas komandinis darbas.
Nepakankamai panaudojamos buhalterinės apskaitos programos galimybės.
Nedalyvavimas respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose.
Svėdasų senelių globos namų filiale reikalingas keltuvas į antrą aukštą bei mikroautobusas
gyventojams vežti.
Galimybės
Projektų įgyvendinimo galimybės.
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Komandinio darbo tobulinimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio šalių socialinės globos įstaigomis.
„Atokvėpio“ paslaugų, dienos globos paslaugų teikimas.
Grėsmės
Mažas į globos namus ateinančių gyventojų savarankiškumo lygis, higienos įgūdžių neturėjimas.
Aktualių kvalifikacijos tobulinimo programų stoka.
Ilgalaikės stacionarios socialinės globos paslaugų apimčių mažinimas savivaldybėje.
Apsigyvenančių globos namuose klientų skaičiaus sumažėjimas dėl padidėjusio paslaugų
namuose teikimo ir konkurencijos su kitomis ilgalaikę ar trumpalaikę globą teikiančiomis
įstaigomis.
IV. PRIEMONIŲ 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.
Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti:
1. Gerinti socialinių ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų kokybę.
2. Gerinti socialinės globos įstaigos valdymo kokybę.
3. Modernizuoti socialinės globos namų infrastruktūrą.
1 tikslas. Gerinti socialinių ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų kokybę.
Uždaviniai
Priemonės
Atsakingi vykdytojai Laukiamas
rezultatas
1. 1. Užtikrinti
1.1.1. Organizuoti vidinius Filialų vadovai
Seminaruose
paslaugas teikiančių
seminarus darbuotojams
dalyvavusių
darbuotojų
paslaugų teikimo
darbuotojų skaičius
kvalifikacijos kėlimą klausimais, supažindinant
su naujovėmis
1.1.2. Dalyvauti
Filialų vadovai
Mokymuose
respublikiniuose bei kitų
dalyvavusių
įstaigų organizuojamuose
darbuotojų skaičius
mokymuose paslaugų
teikimo klausimais
1.1.3. Personalui
Darbuotojų atstovas
Mokymuose
periodiškai suteikti žinias
saugai ir sveikatai
dalyvavusių
saugos ir sveikatos darbe
Darbų saugos
darbuotojų skaičius
klausimais
specialistas
1.2. Teikiant
1.2.1. Reguliariai
Direktorius
Suorganizuoti
paslaugas bei
organizuoti susitikimus su
susitikimai
gerinant paslaugų
rajone veikiančiomis
kokybę,
globos bei kitas socialines
bendradarbiauti su
paslaugas teikiančiomis
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socialinės globos,
sveikatos priežiūros
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis ir
kitomis institucijomis

1.3. Vertinti teikiamų
paslaugų atitiktį
socialinės globos
normoms

organizacijomis
1.2.2. Organizuoti NVO, Direktorius
kitų socialinių paslaugų
neįgaliesiems ir senyvo
amžiaus žmonėms teikėjų
bei savivaldybės atstovų
diskusijas
teikiamų
paslaugų
plėtojimo
klausimais
1.3.1. Kasmet įsivertinti
Filialų vadovai
socialinės globos atitiktį
socialinės globos normoms

1.4. Vertinti teikiamų
paslaugų kokybę

1.4.1. Naudojant pasirinktą Filialų vadovai
metodiką, kasmet įvertinti
teikiamų socialinių
paslaugų kokybę
1.5. Vykdyti
1.5.1. Nuolat konsultuoti
Socialiniai darbuotojai
informacijos apie
gyventojus ir jų
teikiamas paslaugas
artimuosius paslaugų
ir gerosios patirties
klausimais
sklaidą
1.5.2.
Teikti
aktualią Filialų vadovai
informaciją gyventojams
pasinaudojant
masinės
informacijos priemonėmis
2 tikslas. Gerinti socialinės globos įstaigos valdymo kokybę
Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi vykdytojai

2.1. Vertinti
socialinės globos
namų valdymo
kokybę

2.1.1. Kasmet įvertinti,
kaip įgyvendinama globos
namų misija ir tai, kaip
veiksmingai realizuojami
tikslai ir iškelti uždaviniai
2.1.2. Pastoviai vertinti
globos namų darbo
organizavimą vykdant
darbuotojų apklausas,
filialo vadovų darbo
vertinimą
2.2.1. Reguliariai
organizuoti naujų teisės
aktų, geros patirties
aptarimus
2.2.2. Dalyvauti
respublikiniuose bei kitų
įstaigų organizuojamuose
mokymuose
administravimo, paslaugų
organizavimo, buhalterinės
apskaitos klausimais

Direktorius

2.2. Tobulinti
administracijos
personalo
kompetencijas

Suorganizuotos
diskusijos

Įsivertinimo išvados
Gyventojų
ir
bendruomenės
supažindinimas su
įsivertinimo
išvadomis
Paslaugų kokybės
vertinimo rezultatai

Nuolat vykdomos
konsultacijos
Informacija masinės
informacijos
priemonėse

Laukiamas
rezultatas
Įvertinimo išvados

Direktorius

Įvertinimo išvados,
rekomendacijos

Direktorius

Reguliarūs
aptarimai

Direktorius

Mokymuose
dalyvavusių
darbuotojų skaičius
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2.3. Motyvuoti
darbuotojus

2.3.1. Vertinti darbuotojų
skatinimo sistemą bei
darbuotojų pasitenkinimo
laipsnį darbu ir darbo
užmokesčiu
2.3.2. Vykdyti darbuotojų
apklausą dėl darbo krūvių
2.3.3. Gerinti darbui
reikalingą įrangą ir patalpas

2.4. Aktyvinti ASGN
Tarybos veiklą

Direktorius

Įvertinimo išvados,
rekomendacijos
Buities
sektoriaus Įsigytos
įrangos,
vadovai
sutvarkytų patalpų
skaičius
ASGN Taryba
Tarybos posėdžiai
Viešinama
informacija
Direktorius

2.5.1. Reguliariai
organizuoti Tarybos
posėdžius, viešinti Tarybos
veiklą
3 tikslas. Modernizuoti socialinės globos namų infrastruktūrą
Uždaviniai
Priemonės
Atsakingi vykdytojai
3.1. Gerinti Svėdasų
senelių globos namų
filialo infrastruktūrą

3.2. Sudaryti
galimybes
gyventojams iškviesti
personalą, jei to
reikalauja sveikatos
būklė
3.3. Užtikrinti ūkio
skyriaus darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą

Įvertinimo išvados,
rekomendacijos

Laukiamas
rezultatas
Įrengtas keltuvas

3.1.1. Įrengti keltuvą į II
aukštą
3.1.2. Įsigyti
mikroautobusą
3.1.3. Renovuoti filialą,
suremontuojant gyvenamas
patalpas, šalia kambarių
įrengiant tualetus ir dušus

Filialo vadovas

3.2.1. Įrengti iškvietimo
sistemas abiejuose
filialuose

Filialų vadovai

Įrengtos personalo
iškvietimo sistemos

3.3.1. Organizuoti ūkio
skyriaus darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą

Filialų vadovai

Dalyvavę
mokymuose ūkio
skyriaus darbuotojai

Filialo vadovas
Filialo vadovas

Įsigytas
mikroautobusas
Parengtas remonto
techninis projektas,
suremontuotos
patalpos
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