
 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAI 

2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

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 šiuolaikiškiausias socialines paslaugas 

Globos namų 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.  

Globos namų 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. 

 

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, socialinės priežiūros ir 

sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas. 

Šiaulių m. sav. Globos namų veiklos prioritetai: 

1. Gerinti Globos namų infrastruktūrą.  

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

3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

4. Savanorystės skatinimas ir plėtra.  

5. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. 



Šiaulių miesto savivaldybės globos namų SSGG analizė. 

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. 
6. Darbas organizuojamas komandiniu principu: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo 
padėjėjas, slaugytojas, psichologas 

7.Nuolatinis personalo, tiesiogiai dirbančio su gyventojais kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant 
mokymuose, seminaruose, konferencijose. 
8.Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su savivaldos institucijomis, socialinės 
globos įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis 
įstaigomis. 
9.Galimybė organizuoti darbuotojų stažuotes užsienyje. 

1. Darbuotojų motyvacijos mažėjimas. 
2. Mažas darbuotojų atsparumas perdegimo 
sindromui. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1..Panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas atnaujinti Globos namų infrastruktūrą. 
2..Esant įvairiapusiškam kolektyvui, galimybė organizuoti įvairias socioedukacines veiklas. 
3..Siekiama, kad informacinėmis technologijomis naudotųsi ne tik darbuotojai, bet ir 
socialinių paslaugų klientai. 

1. Kintanti įstatyminė bazė; 
2. Socialiniai ir demografiniai veiksniai; 
3. Besikeičiantis finansavimas ir kintančios 
kainos. 
4. Stiprėjant migracijai, nutraukiami ryšiai su 
artimaisiais. 

 

2019 metų veiklos planas: 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Eil. 

Nr. 

Uždavinys Veiksmai Koordinatorius Rodikliai 

1 prioritetas – GERINTI GLOBOS NAMŲ INFRASTRUKTŪRĄ 



1.1. Socialinių paslaugų įstaigos 
modernizavimas ir paslaugų 
plėtra  
 

 

 

 

 

 

1.1.1. Šiaulių miesto savivaldybės globos 
namų naujo pastato statyba. 

1.1.1.1. Parengti statinio 

projektavimo užduotį, naujo 
pastato, skirto asmenims su 

psichikos ir proto negalią, 
statybai. 

Direktorius, 

Socialinių 
reikalų 
departamentas. 

Socialinių 
paslaugų 
skyrius. 

Parengtas 

projektas.  

1.1.2. Organizuoti grupinio gyvenimo 

namų steigimą asmenims su proto ir 
(ar) psichikos negalia 2019-2021 m. 

1.1.2.1. Parengti įgyvendinimo 
planą bei paslaugos teikimą 
reglamentuojančius 
dokumentus. 

Direktorius, 

Socialinių 
reikalų 
departamentas. 

Socialinių 
paslaugų 
skyrius. 

Parengtas planas, 

dokumentų bazė. 

1.1.3. 

 

 

 

 

Dienos socialinės globos centro 
"Goda“ esamo pastato atnaujinimas 

. 

 

 

 

 

1.1.3.1. Patalpų rekonstrukcija 
ir aplinkos pritaikymas negalią 
turintiems asmenims.   

Direktorius, 

Socialinių 
reikalų 
departamentas. 

Socialinių 
paslaugų 
skyrius. 

Rekonstrukcijos 

darbų užbaigimas 
2019m. Liepos 

mėn.  

2 prioritetas - GLOBOS NAMŲ VALDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS, YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT KOMANDINIO DARBO 
VYSTYMUI 

2.2. Tobulinti Globos įstaigos 
veiklos planavimą. 

2.2.1. Parengti naują socialinių darbuotojų 

veiklos metinių planų ir ataskaitų 
rengimo tvarką. 

1.2.1.1. Teikti pasiūlymus 
Globos namų administracijai 
dėl metinių veiklos planų ir 
ataskaitų formų tobulinimo. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Metinių veiklos 
ataskaitų ir planų 
projektai. 

1.2.1.2. Periodiškai 
organizuoti pasitarimus 

metiniams veiklos planams ir 

ataskaitoms aptarti, vykdyti ir 

vertinti. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams. 

Pasitarimų 
skaičius. 

  2.2.2. Vertinti socialinės globos namų 
valdymo kokybę.  

2.2.2.1. Kasmet vertinti globos 

namų darbo organizavimą 
vykdant darbuotojų apklausas.  

Skyrių vadovai. Įvertinimo išvados, 
rekomendacijos 



2.3. Didinti Globos namų 
valdymo efektyvumą skiriant 

ypatingą dėmesį komandinio 
darbo vystymui ir darbuotojų 
kompetencijų tobulinimui; 
 

2.3.1. 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.  

2.3.1.1. Planuoti ir įgyvendinti 
kvalifikacijos kėlimo 
priemones ir būdus. 

Skyrių vadovai. Kvalifikacijos 

kėlimo planas, 
kvalifikacijos 

kėlimo kursų ir 
juose dalyvavusių 
darbuotojų 
skaičius.. 

2.3.2. Reguliariai organizuoti naujų teisės 
aktų, geros patirties aptarimus.  

2.3.2.1. Užtikrinti reguliarius 
visuotiniu susirinkimus.  

Direktorius. 

Skyrių vadovai. 
Pasitarimų 
protokolų skaičius. 

3 prioritetas – BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

3.1. Teikiant paslaugas bei 

gerinant paslaugų kokybę, 
bendradarbiauti su socialiniai 

partneriais.  

3.1.1. Susitikimų su socialiniais 

partneriais organizavimas siekiant 

socialinių paslaugų gavėjų 
integracijos į visuomenę. 

3.1.1.1. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais veiklų 
skaičius. 

Direktorius. 

Skyrių vadovai. 
Įvykusių veiklų 
skaičius.  

3.1.2.  Bendradarbiavimo kokybės 
vertinimas. 

3.1.1.2. Naudojant pasirinktą 
metodiką, kasmet įvertinti 
partnerystės naudą, 
tobulintinas sritis ir kt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

soc. skyriui.  

Kasmet apklausti 

100 proc.  Globos 

namų partnerių. 
Atlikti analizę, 
pateikti 

rekomendacijas 

socialinių paslaugų 
gerinimui.  

4 prioritetas – SAVANORYSTĖS SKATINIMAS IR PLĖTRA 

4.1. Skatinti ir plėtoti 
savanorystės veiklas. 

4.1.1. Socialinė-pilietinė veikla – mokinių 
bendruomeniškumą ir praktinius 
pilietinio (socialinio) dalyvavimo 

gebėjimus ugdanti veikla. 

4.1.1.1. Naudojantys 

informacinėms 
technologijomis (SKU 

virtualus kalendorius)  

pritraukti savanorius. 

Skyrių vadovai. Mokinių – 

savanorių veiklų 
skaičius per metus. 

4.1.2.  Efektyvinti informacijos sklaidą 
apie savanorystės galimybes globos 
namuose.  

4.1.2.1. Parengti informatyvų 
lankstinuką, vykdyti sklaidą 
Šiaulių mieste.  

Skyrių vadovai, 
socialiniai 

darbuotojai.  

Paruoštas 
lankstinukas.  

4.1.3.  Teorinių žinių bei praktinės 
patirties įgijimas,  vykdant 
savanorystės veiklas globos 
namuose.  

4.1.3.1. Dalyvauti savanorius 

priimančių įstaigų 
mokymuose. 

Skyrių vadovai, 
socialiniai 

darbuotojai.  

Mokymų skaičius 
per metus.  



5 prioritetas - SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

5.1. Įgyvendinti vidines kokybės 
užtikrinimo priemones. 

5.1.1. Socialinių paslaugų kokybės 
tyrimas 

5.1.1.1. Atlikti socialinių 
paslaugų gavėjų apklausa.  

Skyrių vadovai 
ir administracija, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gautų rezultatų 
analizė ir pateiktos 

rekomendacijos. 

5.1.1.2. Atlikti socialinių 
paslaugų gavėjų 

artimųjų/globėjų  apklausa. 

Skyrių vadovai 
ir administracija, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gautų rezultatų 
analizė ir pateiktos 
rekomendacijos. 

 

 


