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SITUACIJOS ANALIZĖ

Europoje ir  Lietuvoje vykstantis  visuomenės senėjimo procesas,  neigiamas gyventojų

prieaugis,  darbingo  amžiaus  asmenų  migracija  yra  vieni  iš  pagrindinių  socialinių  paslaugų

poreikį  sąlygojančių  veiksnių,  aktualių  ir  Šiaulių  miesto  savivaldybei.  Ženkliai  mažėjantis

darbingo amžiaus gyventojų skaičius daro neigiamą įtaką tiek visos šalies, tiek ir Šiaulių miesto

savivaldybės  socialinei  aplinkai.  Remiantis  Lietuvos  statistikos  departamento  duomenimis,

prognozuojama,  kad 2040 m.  vyresnio  amžiaus  asmenys  sudarys  daugiau nei  30 proc.  viso

Lietuvos  gyventojų  skaičiaus.  Nuolat  didėja  sveikatos  priežiūros,  slaugos  ir  kitų  paslaugų

poreikis.  Kalbant  apie  visuomenės  senėjimo  problemas  ir  šiame  kontekste  ypač  aktualius

pagyvenusių  žmonių  gyvenimo  kokybės  klausimus,  socialinių  paslaugų  kokybė  ir  jos

užtikrinimas  tampa  vienu  aktualių  socialinės  politikos  klausimų.  Nustatyta,  kad  didėjantį

socialinių  paslaugų  poreikį  sąlygoja  ir  tai,  jog  pastaruoju  metu  daugėja  šeimų,  dėl  įvairių

priežasčių negalinčių ar, tiesiog, nenorinčių globoti ir slaugyti neįgalių senyvo amžiaus šeimos

narių.  Dėl  šios  priežasties  didėja  socialinių  paslaugų  (pagalbos  į  namus,  socialinės  globos)

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia paklausa. Plečiantis pagalbos į

namus, integralios pagalbos asmens namuose paslaugų tinklui, į stacionarias globos įstaigas vis

dažniau patenka asmenys su sunkia negalia. Pastaruoju metu stebima ir senyvo amžiaus asmenų

su sunkia negalia, pageidaujančių gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje,

didėjimo tendencija.



ĮVADAS

Strateginis  valdymas  –  tai  nuolatinis  dinamiškas  ir  nuoseklus  procesas,  kuriuo

remdamasi įstaiga laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir veiksmingai išnaudoja turimą

potencialą vykdydama savo misiją ir funkcijas. Strateginis valdymas realizuojamas per strateginį

planavimą  (strategijos  rengimą)  ir  strategijos  įgyvendinimą  (organizavimas,  vadovavimas,

kontrolė).  Šiaulių  m.sav.  Globos  namų veiklos  strategija  siekia  racionalaus,  efektyvaus  įstaigos

valdymo ir aukštesnės  teikiamų socialinių paslaugų kokybės.

Rengiant   įstaigos strateginį   veiklos planą 2018- 2020 metams buvo vadovautasi

šiais dokumentais: Socialinių paslaugų įstatymu; Socialinės globos normų aprašu;  Jungtinių tautų

neįgaliųjų  teisių  konvencija  ir  jos  fakultatyvus  protokolas;  Lietuvos  Respublikos  neįgaliųjų

socialinės integracijos įstatymu;  Šiaulių miesto savivaldybės  2017-2019m. veiklos planu, Šiaulių

miesto savivaldybės strateginiu 2015-2024 m. plėtros planu; Šiaulių miesto savivaldybės Globos

namų nuostatais. Strategija parengta atsižvelgiant į įstaigos įstatus, struktūrinių padalinių nuostatus,

metinės veiklos, vidinių ir išorinių auditų ataskaitas, bendruomenės pasiūlymus, rekomendacijas,

turimus išteklius.



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

Įstaigos  istorija. Šiaulių  miesto  savivaldybės  globos  namai  buvo  įkurti  gydytojo  J.

Šalkauskio  namų pastate  1993  metų  liepos  1  dieną  kaip  katalikiškos  pakraipos  senelių  globos

namai. Įstaigos steigėjais buvo Šiaulių vyskupija ir katalikių moterų organizacija “Caritas”. Nuo

1998 metų senelių globos namai tapo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetine įstaiga.

Valdymas, teisinė bazė. Šiaulių m.sav. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos  ir  darbo  ministerijos  ir  kitais  teisės  aktais,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  (toliau  –

Savivaldybė)  tarybos  sprendimais,  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymais,

Savivaldybės mero potvarkiais ir Nuostatais.

Globos namai yra globojamo ar rūpinamo asmens atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų

nustatyta tvarka užtikrinti asmens globą (rūpybą), ginti jo teises, teisėtus interesus ir atstovauti jam. 

Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Globos namų savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba. 

Savivaldybės  tarybos  kompetenciją  nustato  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų

įstatymas. Globos namų buveinė: Energetikų g. 20A, 79237 Šiauliai.  Įstaigos kodas 191784958.

Globos namai turi teritorinius padalinius:

• Savarankiško  gyvenimo  namus  ir  Savarankiško  gyvenimo  namus  asmenims,  turintiems

proto ir psichinę negalią. Energetikų g. 20A, Šiauliai.

• Dienos socialinės globos centrą „Goda“ (toliau – „Goda“). Žalgirio g. 3, Šiauliai.

• Stacionarios globos ir slaugos padalinys. Energetikų g. 20A, Šiauliai.

• Paslaugos į namus. Energetikų g. 20A, Šiauliai.

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 šiuolaikiškiausias socialines paslaugas

MISIJA. Teikti  kvalifikuotas,  kokybiškas  socialines  paslaugas,  siekiant  optimalių

rezultatų. Įgyvendinti  efektyvią  socialinės  pagalbos  sistemą  užtikrinančią  gyventojų

socialinį saugumą,  orumą  bei  jų  įgalinimą.  Stiprinti  socialinius  ryšius  su  visuomene  ir

išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti

visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją. 



TIKSLAS. Tenkinti  socialines,  psichologines,  kultūrines,  dvasines  kiekvieno  paslaugų

gavėjo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti

socialinių paslaugų prieinamumą ir padėti jiems įveikti atskirtį.

UŽDAVINIAI. Globos namų uždaviniai yra šie:

1.  Didinti  Globos namų valdymo efektyvumą  skiriant  ypatingą  dėmesį  komandinio  darbo

vystymui ir darbuotojų kompetencijų tobulinimui;

2.  Teikiant  paslaugas  bei  gerinant  paslaugų kokybę,  bendradarbiauti  su socialinės  globos,

sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis;

3. Skatinti ir plėtoti savanorystės veiklas;

4.Įgyvendinti vidines kokybės užtikrinimo priemones. 

Šiaulių m. sav. Globos namų veiklos prioritetai:

1. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas;

2.  Globos namų valdymo efektyvumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant komandinio darbo

vystymui;

3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

4. Savanorystės skatinimas ir plėtra. 

Globos namai, įgyvendindami nurodytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

• teikia bendro profilio ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus

asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia;

• teikia dienos socialinės globos paslaugas asmenims su negalia asmens institucijoje;

• teikia  socialinės  priežiūros  (apgyvendinimo  savarankiško  gyvenimo  namuose)  paslaugas

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią;

• teikia  trumpalaikės  socialinės  globos  paslaugas  (apsaugoto  būsto)  asmenims  su  negalia,

sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos, neturintiems

gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems ja naudotis;

• teikia integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas vaikams

su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;

• teikia  bendrąsias  (informavimo,  konsultavimo,  tarpininkavimo ir  atstovavimo,  maitinimo

organizavimo, sociokultūrines ir kt.) socialines paslaugas Globos namų klientams, jų šeimų

nariams;

• atlieka asmenų (senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia) (šeimos) socialinių

paslaugų poreikio vertinimą, socialinės globos vertinimą;

• suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina Globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

• pagal  sudarytus  individualius  socialinės  globos  planus  teikia  Globos  namų gyventojams



socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo

lygį;

• atsižvelgdami  į  Globos  namų  gyventojų  amžių,  sveikatą,  medicinos  darbuotojų

rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

• organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka

teikia sveikatos priežiūros paslaugas;

• organizuoja  Globos  namų  gyventojų  aprūpinimą  proteziniais,  ortopediniais  gaminiais,

klausos  aparatais,  akiniais,  neįgaliųjų  vežimėliais  ir  kitomis  techninės  pagalbos

priemonėmis;

• užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą Globos namuose;

• užtikrina  saugią,  sutvarkytą,  Globos  namų  gyventojų  specialiesiems  poreikiams  tenkinti

pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui ir paslaugoms gauti;

• organizuoja Globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą,

laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, organizuoja

kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą;

• tvarko  Globos  namų  gyventojų  apskaitą,  asmens  bylas  ir  kitą  Globos  namų  veiklos

dokumentaciją;

• organizuoja specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;

• vykdo  globėjo  (rūpintojo)  pareigas,  atstovauja  Globos  namų  gyventojų  interesams

institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises ir teisėtus interesus;

• organizuoja  seminarus,  praktinių  užsiėmimų  ciklus  ir  mokymus  Globos  namų  ir  kitų

socialinių įstaigų specialistams, klientų tėvams, globėjams (rūpintojams);

• sudaro sąlygas savanoriams savanoriškai veiklai, studentams socialinio darbo ir specialiojo

ugdymo praktikoms atlikti;

• dalyvauja tarptautiniuose projektuose, rengia ir įgyvendina socialinės paramos programas ir

projektus;

• bendradarbiauja  su  kitomis  įstaigomis,  įmonėmis  ir  nevyriausybinėmis  organizacijomis,

socialiniais partneriais;

• vertina asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai

ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengia išvadą;

• suveda duomenis apie suteiktas paslaugas į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą

(SPIS);

• vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas.



APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

Socialiniai veiksniai

Statistikos duomenimis, mūsų visuomenė sparčiai senėja, daugėja vienišų senyvo amžiaus

žmonių, kurie dėl senatvės ar ligos nebegali pasirūpinti savimi, jaučiasi socialiai nesaugūs. Žemas

pragyvenimo lygis ir sunki materialinė padėtis neužtikrina žmogaus orumo nežeminančių gyvenimo

sąlygų  ir  saugios  senatvės.  Neretas  iš  tokių  asmenų  patiria  fizinį  ar  psichologinį  smurtą,  yra

materialiai  išnaudojami  artimųjų,  gyvenančių  asocialiai.  Ypatingai  šią  situaciją  veikia  ir  didelė

emigracija. Neretas Globos namų gyventojas neturi jokių artimųjų, nes pastarieji išvykę gyventi į

užsienio šalis.

Esminė  socialinio  darbo  paskirtis  –  tai  veikla,  padedanti  asmeniui,  šeimai  spręsti  savo

socialines  problemas pagal  jo galimybes ir  jiems dalyvaujant,  nežeidžiant  žmogiškojo orumo ir

didinant  jo  atsakomybę,  pagrįstą  asmens,  šeimos  ir  visuomenės  bendradarbiavimu.

Pagyvenusių žmonių skaičiaus augimo tendencijos rodo, kad ir ateityje didelę visuomenės

dalį  sudarys  vyresnio  amžiaus  žmonės.  Tiek  bendras  šalies  gyvenimo lygis,  tiek  gyvenamosios

aplinkos mikroklimatas ir visuomenės stabilumas labai priklausys nuo dabartinio jaunimo gerovės.

Įvertinus žmonių gyvenimo trukmės ilgėjimą, gyventojų migracijos intensyvėjimą galima

numatyti,  kad daug pagyvenusio amžiaus žmonių neturi  galimybės tikėtis  senatvėje pagalbos iš

vaikų ir artimųjų. Tokiems žmonėms reikalinga ilgalaikė globa, nes jie savarankiškai nebegali atlikti

daugelio kasdienio gyvenimo funkcijų. Todėl labai svarbu jiems užtikrinti kokybiškas socialines

paslaugas.

Ekonominiai veiksniai

Svarbus  veiksnys  sąlygojantis  įvairius  socialinius  pokyčius  Lietuvoje  –  narystė  Europos

Sąjungoje.  Tai sudaro sąlygas kelti  ekonominės gerovės ir  gyvenimo kokybės lygį kas atsiveria

Įstaigai galimybes pasinaudoti įvairių fondų lėšomis, o taip pat iššūkis – organizuoti (deleguotų)

socialinės paramos priemonių įgyvendinimą neįgaliųjų grupei, atitinkantį Europos Sąjungos (toliau

– ES) keliamus reikalavimus.

Technologiniai- informaciniai veiksniai

Šiuolaikinėje, nuolat tobulėjančioje ir kintančioje informacinių technologijų aplinkoje, naujų

technologijų pokyčiai  ir  jų naudojimas labai  svarbūs.  Naujos  technologijos  skatina naujų darbo

metodų ir būdų, viešinimo, įvaizdžio strategijos priemonių atsiradimą.

Nuolatinė  technologijų  plėtra  skatina  atnaujinti  turimą  kompiuterinę  bazę,  programinę

įrangą bei kitus informacinių technologijų resursus. Spartus informacinių technologijų vystymasis

skatina  naujų  technologijų,  modernių  informacijos  sistemų  diegimą,  o  jų  svarba  itin  didelė.

Informacinės  technologijos  padeda  sukurti  naują,  informacijos  šaltinių  ir  bendravimo



priemonių įvairovės praturtintą mokymo/-si aplinką. Globos namai siekia inovacijų informacinių

technologijų srityje, dėl to yra kuriamos naujos IT valdymo metodikos paslaugų gavėjams, siekiant

viešinti įstaigos veiklą naudojamasi tokiomis programomis kaip Facebook, Instagram, Youtube ir

kt.. 

Organizacinė struktūra

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ STRUKTŪRA

—

DIREKTORIUS

ADMINISTRATORIUS

ŪKIO 
SKYRIUS

APSKAITOS 
SKYRIUS

SOCIALINIS
SKYRIUS

SVEIKATINGUMO 
SKYRIUS

STACIONARI
OS 

GLOBOS
PADALINYS

SAVARANKIŠKO 
GYVENIMO
PADALINYS

DIENOS 
SOCIALINĖS  

GLOBOS 
CENTRAS 
„GODA“

INTEGRALI 
PAGALBA Į 

NAMUS

PSICHOLOGAS



Žmogiškieji ištekliai. 

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namuose dirbančiųjų specialistų etatų skaičius. 

Eil.
Nr.

Pareigybė Etatų skaičius

1 Administracija 6,6

2 Sveikatos specialistai 15

3 Slaugytojų padejėjai 9

4 Socialiniai darbuotojai 22

5 Soc. darbuotojų padejėjai 61

6 Ūkio ir buitinių paslaugų personalas 20,5

Planavimo sistema. 

Siekiant užtikrinti Įstaigos nuoseklų darbą, yra rengiamas bendras įstaigos veiklos planas bei

strateginis  įstaigos  veiklos  planas.  Kasmet  sudaroma  programos  sąmata.  Vidaus  kontrolei  ir

rezultatų analizei atliekamas veiklos ir finansinių rezultatų vertinimas kas ketvirtį, po pusmečio ir

metų  pabaigoje.  Įstaigos  veiklos  programa  nuolat  koreguojama,  atsižvelgiant  į  LR  Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės strateginius planus. 

 Finansiniai ištekliai

Įstaigos  biudžetą  sudaro  Valstybės,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšos,  gautos

lėšos už teikiamas socialines bei kitas paslaugas gyventojams, paramos būdu gautos lėšos, ES lėšos.

Kiekvienais metais  tarybai pateikiama svarstyti ir tvirtinti einamųjų metų programos sąmata. 

Vidaus kontrolės ir kokybės vertinimo sistema

Įstaiga vidaus kontrolę vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatymu,  Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos sprendimais,  savivaldybės  direktoriaus įsakymais,

įstaigos įstatais, įstaigos direktoriaus patvirtintais dokumentais: vidaus tvarkos taisyklėmis, tvarkų

aprašais,  darbuotojų  pareiginiais  nuostatais,  kitais  įstaigos  direktoriaus  įsakymais

reglamentuojančiais  įstaigos  veiklą.  Valstybės  perduotų  funkcijų  vykdymą   tikrina  Valstybės

kontrolė  ir  Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamentas  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo

ministerijos.  Įstaigoje  teikiamų  socialinių  paslaugų  teikimo  kokybę  vertina  ir  vykdo.  Įstaigos

administracija. Už paslaugų Įstaigos funkcinių padalinių darbo organizavimą, uždavinių ir tikslų

vykdymą  atsako  atsakingi  darbuotojai.  Metų  pabaigoje  atsakingi  darbuotojai  pateikia  Įstaigos

direktoriui  metinės  veiklos  ataskaitą,  veiklos  analizę  ir  numato  tolimesnius  veiksmus  kitiems

metams.



Apskaita

Įstaigos apskaita organizuojama vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-

11-  6  Nr.  IX-574.  LR  finansų  ministro  patvirtintais  viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės

atskaitomybės standartais. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais subjektų atskaitomybę. Įstaigoje

įdiegta buhalterinė apskaitos programa BIUDŽETAS VS. 

Bendradarbiavimas su partneriais. Globos namai ilgamečius partnerystės saitus sieja su daugiau

nei  30  įmonių  ir  įstaigų  iš  Šiaulių  ir  kitų  miestų.  Globos  namai glaudžiai  bendradarbiauja  su

nevyriausybinėmis organizacijomis, su valstybinėmis institucijomis, švietimo sektoriumi, mokymo

įstaigomis ir verslininkais. 

Kiekvienais  metais  yra  skaičiuojama  bendradarbiavimo  pridėtinė  vertė  su

įmonėmis/įstaigomis,  kuri  yra matuojama dalyvaujant  įvairiuose projektuose (Laikino atokvėpio

paslaugas,  apsaugoto  būsto  paslauga  ir  t.t.),  siekiant  abiejų  organizacijų  tikslų  ir  atitinkančių

poreikių, taip pat gaunama finansinė  ir nefinansinė nauda, kaip abipusis pasitikėjimas, reklaminė

sklaida  apie globos namų veiklą. 

Globos  namai  bendradarbiauja  su  daugiau  nei  20  užsienio  partnerių,  su  kuriais  keičiasi

gerąja patirtimi, vykdo ES projektus. 

INSTITUCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA

Strateginis tikslas:

Teikti  Šiaulių  mieste  deklaravusiems  gyvenamą  vietą  senyvo  amžiaus  asmenims  ir

suaugusiems  asmenims  su  negalia,  kuriems  būtina  nuolatinė  specialistų  priežiūra,  kokybiškas

ilgalaikės  (trumpalaikės),  dienos,  integralios  pagalbos  socialinės  globos  ir  sveikatos  priežiūros

(slaugos) paslaugas.

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti:

1.  Didinti  Globos namų valdymo efektyvumą  skiriant  ypatingą  dėmesį  komandinio  darbo

vystymui ir darbuotojų kompetencijų tobulinimui;

2.  Teikiant  paslaugas  bei  gerinant  paslaugų kokybę,  bendradarbiauti  su socialinės  globos,

sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis;

3. Skatinti ir plėtoti savanorystės veiklas;

4.Įgyvendinti vidines kokybės užtikrinimo priemones. 

5. Gerinti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų infrastruktūrą.



TIKSLAI UŽDAVINIAI PRIEMONĖS SIEKINIAI  (REZULTATO

VERTINIMO,  PRODUKTO

KRITERIJAUS

PAVADINIMAS  IR  MATO

VIENETAS)

ĮVYKDYMO

TERMINAS

ATSAKINGI

ASMENYS

1.  Didinti  Globos

namų  valdymo

efektyvumą  skiriant

ypatingą  dėmesį

komandinio  darbo

vystymui  ir

darbuotojų

kompetencijų

tobulinimui;

1.1.  Užtikrinti,  kad

asmeniui  paslaugas

teikiantis  personalas

nuolat  tobulintų  savo

kvalifikaciją  bei  įgytų

naujų  žinių  ir

kompetencijų,  reikalingų

darbe.   Užtikrinti,  kad

įstaigoje  dirbantis

personalas,  laiku  įgytų

atestacijos pažymėjimus.

1.1.1.  Organizuoti

periodinius

kvalifikacijos kėlimo

(16 val.)

Kvalifikacijos kėlimo planas,

kvalifikacijos kėlimo kursų ir

juose dalyvavusių darbuotojų

skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

1.1.2.  Organizuoti

vidinius  slaugytojų

mokymus.

Mokymuose  dalyvavusių

darbuotojų skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

1.1.3.Organizuoti

papildomus

priešgaisrinės  ir

civilinės  saugos

mokymus kursus.

Mokymuose  dalyvavusių

darbuotojų  skaičius.

asmenys. 

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

1.1.4.  Organizuoti

kineziterapeutų

vidinius  pragulų

profilaktikos kursus. 

Mokymuose  dalyvavusių

darbuotojų skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija



1.1.5.  Reguliariai

organizuoti  naujų

teisės  aktų,  geros

patirties aptarimus. 

Pasitarimų  protokolų

skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

1.1.6.  Dalyvauti

respublikiniuose  bei

kitų  įstaigų

organizuojamuose

mokymuose

administravimo,

paslaugų

organizavimo,

buhalterinės

apskaitos klausimais.

Mokymų skaičius per metus. 2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

2.  Teikiant

paslaugas  bei

gerinant  paslaugų

kokybę,

bendradarbiauti  su

socialinės  globos,

sveikatos  priežiūros

2.1.  Susitikimų  su

socialiniais  partneriais

organizavimas.

2.1.1.

Bendradarbiavimo

su  socialiniais

partneriais skaičius.

Ilgalaikių/trumpalaikių

bendradarbiavimo  sutarčių

skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

2.1.2.Bendradarbiavi

mo  vykdomos

projektinės veiklos. 

Vykdomų  projektinių  veiklų

skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija



įstaigomis,

nevyriausybinėmis

organizacijomis  ir

kitomis

institucijomis.  

2.2.  Bendradarbiavimo

kokybės vertinimas.

2.2.1.  Naudojant

pasirinktą  metodiką,

kasmet  įvertinti

partnerystės  naudą,

tobulintinas  sritis  ir

kt. 

Kasmet  apklausti  100  proc.

Globos  namų  partnerių.

Atlikti analizę.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

3.  Skatinti  ir  plėtoti

savanorystės

veiklas.

3.1. Socialinė-pilietinė

veikla –  mokinių

bendruomeniškumą  ir

praktinius  pilietinio

(socialinio)  dalyvavimo

gebėjimus ugdanti veikla.

Veiklų skaičius per metus. 2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

3.2.Informacijos

talpinimas,  savanorių

pritraukimas 

3.2.1.Naudojantys

informacinėms

technologijomis

(SKU  virtualus

kalendorius)

pritraukti savanorius.

Mokinių  –  savanorių  veiklų

skaičius per metus.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

3.2.2.  Savanorių

pritraukimas

Savanoriškos  veiklos  tvarkos

aprašas.  Savanorystės

sutarčių skaičius.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

3.2.3.  dalyvavimas

projektinėse

veiklose,

konferencijose. 

Veiklų skaičius per metus 2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija



3.3.  Dalyvauti  jaunimo

savanorius  priimančios

organizacijos

akreditacijoje.

3.3.1.  Dalyvauti

jaunimo  savanorius

priimančios

organizacijos

akreditacijoje.

Akreditacijos suteikimas. 2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija

4.  Vidinių  kokybės

užtikrinimo

priemonių

įgyvendinimas.

4.1.  Siekiant  gerinti

teikiamų  socialinių

paslaugų  kokybę,  įdiegti

EQUASS  kokybės

sistemą.

4.1.1.  Pasiruošti

EQUASS  Assurance

kokybės  sistemos

auditui.

Suteiktas sertifikatas 2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija,

EQUASS  darbo

komanda.

4.2.  Socialinių  paslaugų

kokybės tyrimas

4.2.1.  Socialinių

paslaugų  gavėjų

apklausa

Tyrimo  dalyvių  skaičius  ir

pasitenkinimo  procentas.

Analizė  ir  pateiktos

rekomendacijos.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija,

socialiniai

darbuotojai.
4.2.2.  Vykdyti

darbuotojų  apklausą

dėl  pasitenkinimo

darbu.  

Tyrimo  dalyvių  skaičius  ir

pasitenkinimo  procentas.

Analizė  ir  pateiktos

rekomendacijos.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija,

socialiniai

darbuotojai.
4.2.3.  Socialinių

paslaugų  gavėjų

artimųjų apklausa.

Tyrimo  dalyvių  skaičius  ir

pasitenkinimo  procentas.

Analizė  ir  pateiktos

rekomendacijos.

2018  m.-

2020m.

Skyrių  vadovai  ir

administracija,

socialiniai

darbuotojai.
5.  Gerinti  Šiaulių

miesto savivaldybės

5.1. Įsigyti mikroautobusą

dienos  centro  „Goda“

5.1.1.  Įsigyti

mikroautobusą

Įsigyta transporto priemonė 2018  m.-

2020m.

Įstaigos vadovas.



globos  namų

infrastruktūra

lankytojams  teikti

kokybišką  specialiojo

transporto paslaugą. 
5.2.  Atnaujinti  dienos

socialinės  globos  centro

„Goda“  pastatą  (Žalgirio

g.3)

5.2.1.  Dienos  centro

„Goda“  pastato

renovacijos  darbai

pradėti  2018  metų

rugpjūčio  mėn.

Planuojama  darbų

pabaiga – 2019 metų

Liepos mėnesį.  

Renovacijos  darbų

užbaigimas.

2018m.

-2020m. 

Įstaigos vadovas. 

5.3.  Šiaulių  miesto

savivaldybės globos namų

naujo pastato statyba. 

5.3.1.  Įvertinus

socialinių  paslaugų

poreikį  plėsti

ilgalaikės  ir

trumpalaikės

socialinės  globos

paslaugų  teikimą

suaugusiems

asmenims  turintiems

psichikos  ir  proto

negalią  institucijoje,

numatyta  naujo

pastato statyba. 

Parengti  statinio

projektavimo  užduotį,  naujo

pastato,  skirto  asmenims  su

psichikos  ir  proto  negalią,

statybai.

2018m.

-2020m. 

Įstaigos vadovas. 



SSGG ANALIZĖ

Tikslas – teikti kokybiškas, inovatyvias, orientuotas į asmenį ir į bendruomenę socialines

paslaugas, senyvo amžiaus asmenims ir kitiems paslaugų gavėjams.

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

1. Platus socialinių paslaugų spektras;

2.  Įstaigoje  išplėtoti  universalaus  dizaino

principai;

3. Išplėtotos sociokultūrinės paslaugos;

4.  Bendradarbiavimas  su  vietos  ir  užsienio

partneriais;

5. Stipri ir išplėtota tinklaveika.

1. Nepakankamas komandinis darbas;

2. Žemas sveikatinimo lygis;

3.  Nėra  vientisos  motyvavimo  sistemos

darbuotojams;

4. Nėra tikslinių vidinių mokymų.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

1.  Galimybė  organizuoti  darbuotojų  stažuotes

užsienyje;

2.  Panaudojant  ES  ir  savivaldybės  biudžeto

lėšas atnaujinti Globos namų infrastruktūrą;

3.  Esant įvairiapusiškam kolektyvui,  galimybė

organizuoti įvairias socioedukacines veiklas.

1. Kintanti įstatyminė bazė;

2. Socialiniai ir demografiniai veiksniai;

3.  Besikeičiantis  finansavimas  ir  kintančios

kainos.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

Šiaulių  miesto  savivaldybės  globos  namų  strateginis  veiklos  planas  sudaromas

vadovaujantis skyrių, padalinio planais, suinteresuotų šalių ir darbuotojų pasiūlymais, orientuojantis

į socialinių paslaugų gerinimą. 

Globos namų direktorius ir skyrių vadovai tiesiogiai atsakingi už strateginio veiklos plano

įgyvendinimą. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas  stebi, ar institucija įgyvendina strateginius

tikslus, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios

ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. Vyriausiasis  buhalteris stebi ir analizuoja, ar

tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos lėšos.

Strateginio  veiklos  plano  įgyvendinimo  stebėsena  vykdoma  viso  proceso  metu.  Su

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatais globos namų bendruomenė  supažindina kartą

per metus. Globos namų bendruomenė gali stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai

ir teikti siūlymus.  Strateginis planavimas yra nuolatinis procesas, todėl siekiant užtikrinti plano

aktualumą  numatyta,  kad  keičiantis  aplinkai,  atsiradus  naujų  poreikių  ir  galimybių,  planas  bus

peržiūrimas ir koreguojamas. 
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