STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
STRATEGIJA IR VIZIJA

Socialinės globos namų tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinančias žmogui su
negalia orias gyvenimo sąlygas, padėti jam spręsti socialines problemas, įgalinant jį patį keistis, kad
stiprėtų jo galios savarankiškai įveikti sunkumus, o taip pat pasinaudoti visuomenės teikiama
pagalba.

I DALIS. VEIKLOS STRATEGIJA 2012-2013 M.
1. Strūnos socialinės globos namai įsikūrę Švenčionių rajone Strūnos kaime (13 km nuo
rajono centro), 80-100 km nuo Vilniaus miesto, 86 km nuo Utenos miesto.
Globos namuose gyvena 209 žmonės. Moterys – 83 (39,7%), vyrų – 126 (60,3%).
45 gyventojai turi sunkią negalią, tai sudaro 21,5%. Amžiaus vidurkis moterų – 60 metų,
vyrų -53 metai. Veiksnūs -166 (79,4%), neveiksnūs – 43 (20,6%). 2010 metais į globos
namus atvyko - 11, išvyko – 1, mirė 13 gyventojų. Globos namuose yra 76 gyvenamieji
kambariai. Iš jų – 39 dviviečiai, 19 – triviečių, 19-keturviečių. Dviviečiuose kambariuose
gyvena – 76 gyventojai, triviečiuose kambariuose – 57 gyventojai, keturviečiuose
kambariuose – 76 gyventojai.
Bendras gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui-24,10m², miegamojo kambario
plotas, tenkantis vienam gyventojui – 6,54m².
Šiuo metu padedant socialiniam darbuotojui gyventi bendruomenėje galėtų – 8 globos
namų gyventojai (4,0%).

2. Palaiko glaudžius ryšius su Kauno miesto , Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių ir
Trakų rajono savivaldybėmis, nes didelė dalis įstaigos gyventojų atvykę iš šių savivaldybių.
Palaikome ryšius su Švenčionių dienos centru pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms
„VERDENĖ“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, šalia Strūnos kaimo
įsikūrusia Vidutinės kaimo bendruomene „VIKA“. Strūnos socialinės globos namai
priklauso Strūnaičio parapijai. Strūnaičio kunigas atvyksta į globos namus, kur maldos
kambaryje aukoja šventas mišias globos namų gyventojams vieną kartą į savaitę.
Gyventojams, kurie pageidauja sudaroma galimybė nuvykti į Strūnaičio Petro ir Povilo bei
Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčias.
Globos namuose veikia biblioteka, kurioje gyventojai turi galimybę ramiai paskaityti
grožinę literatūrą ir skaityti spaudą. Bibliotekoje įrengta kompiuterinė klasė. Dalis
gyventojų naudojasi Vidutinės kaimo klubo bibliotekos paslaugomis.
Vidutinės kaime įsikūrusi UAB „REVAJA“, kurioje ateinančiais metais galės įsidarbinti
globos namų gyventojai žemės ūkio darbams, tai padės išspręsti dalį užimtumo klausimų.

3. Įvertinkite 10 balų sistemoje (kai 1 - labai blogai, 10 – labai gerai) įstaigos veiklos
efektyvumą pagal šias sritis:
Įstaigos valdymas

Personalas:

8- trūksta etatų
struktūra, skaičius 10 - užimti visi etatai
kvalifikacija 8- 22% visų darbuotojų nekėlė
kvalifikacijos
personalo įgalinimo priemonės 8 – geros darbo sąlygos
Patalpos, tiesiogiai skirtos gyventojams (gyvenamieji kambariai,
7- ne visuose kambariuose
tualeto, vonios kambariai, virtuvėlės, užimtumo kambariai)
atliktas remontas, nėra tualeto
ir dušo kabinų prie gyvenamų
kambarių
Transportas, įrenginiai
7 - neturime
transporto
pritaikyto žmonėms su negalia
transportavimui
Paslaugų gyventojams kokybė (susiekite su globos licencijavimu)
8
Gyventojų užimtumas, jų įgalinimas
7- netobula teisinė bazė bei
skatinimas
Įstaigos ryšiai su bendruomene
9 -aktyvus bendradarbiavimas
4. 4 pagrindines įstaigos veiklos problemos:
1 problema: Sunkią negalią turinčių gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas.
2 problema: Neturime lifto intensyvios slaugos korpuse.
3 problema: Neturime transporto pritaikyto žmonėms su negalia transportavimui.
5. Mūsų nuomone 3 svarbiausias įstaigos veiklos tobulinimo kryptis/priemones:
1 kryptis: Gyvenimo sąlygų gerinimas prie gyvenamųjų kambarių Tai sudarytų apie
įrengiant tualetus ir dušo kabinas.
125 192,65Lt
2 kryptis: 18% darbuotojų darbo sąlygų gerinimas intensyvios slaugos Tai sudarytų apie -100t.Lt
korpuse.
3 kryptis: Įsigyti transportą pritaikytą žmonėms su negalia Tai sudarytų - 120,00t.Lt
transportavimui.
6. Numatomus įstaigos veiklos tobulinimo veiksmai pagal atskiras kryptis/priemones bei jų
vertinimo kriterijai, kuriais ketiname įvertinti procesą (veiksmus).
1 Kryptis:
Aukštesnis
gyvenamosios
aplinkos
standartas

1 Veiksmas: Gyvenamųjų kambarių
renovacija.

2

Kryptis:
Darbuotojų
darbo sąlygų
gerinimas

3

Kryptis:

1 Veiksmas: Gyventojų gyvenančių
intensyvios slaugos korpuse gyvenimo
sąlygų kokybės gerinimas.
2
Veiksmas:
Fizinio
krūvio
darbuotojams teikiantiems paslaugas
sunkią ir vidutinę negalią turintiems
gyventojams mažinimas.
3 Veiksmas: Intensyvios slaugos 3 Vertinimo kriterijus – 20,5%
korpuse lifto įrengimas.
gyventojų bus sudaryta galimybė
jaustis
savarankiškesniais
be
darbuotojų pagalbos laisvai judėti
gyvenamosiose patalpose.
1 Veiksmas: Sudaryti sąlygas sunkią 1 Vertinimo kriterijus: - globos namų

2
Veiksmas:
Renovuotuose
kambariuose apgyvendinti gyventojus
turinčius judėjimo sutrikimų.
3 Veiksmas: Sanitarinių mazgų
įrengimas prie gyvenamųjų kambarių.

1 Vertinimo kriterijus – 19% gyventojų
bus pagerintos gyvenimo sąlygos
higienos poreikiams tenkinti.
2 Vertinimo kriterijus – 40 gyventojų
galės
savarankiškai
pasirūpinti
asmenine higiena.
3 Vertinimo kriterijus - 19% gyventojų
bus suteiktas privatumas, saugumo
jausmas.
1 Vertinimo kriterijus - teikiamų
paslaugų kokybė pagerės 43-ims
globos namų gyventojams.
2 Vertinimo kriterijus: - 20% pagerės
individualaus darbo ir bendravimo su
gyventojais paslaugų kokybė.

Aukštesnė
teikiamų
slaugos
paslaugų
kokybė

negalią turintiems gyventojams be gyventojams 100% sudaryta galimybė
trikdžių vykti į gydymo įstaigas.
greitai ir operatyviai suteikti pirminės
sveikatos
priežiūros
specialistų
pagalbą.
2 Veiksmas: Gyventojams turintiems 2 Vertinimo kriterijus: - daugiau
sunkią ar fizinę negalią suteikti gyventojų pagal pageidavimus gyvens
galimybę vykti į ekskursijas, renginius, visavertį gyvenimą.
muges, parodas ir kt.
7. Nurodome veiksmus, kurias numatome imtis siekiant atsisakyti globos įstaigai nebūdingų
funkcijų (įvertinant ir paslaugų teikimo ekonomiškumą):
Butų darbuotojams nuoma
Butai perduoti Švenčionių rajono savivaldybei 2008 metais.
Katilinių išlaikymas
Katilinė nuomojama UAB „Fortum Švenčionių energija“.
Ateityje numatome nuomoti.
Vandens valymo įrenginių išlaikymas
Paslaugų teikimo ir įrenginių išlaikymo sąnaudos yra
Vandentiekio/kanalizacijos
įrenginių nedidelės lyginant su kitų paslaugų teikimo kainomis.
Vandentiekis/ kanalizacija įrenginių išlaikymas šiuo metu
išlaikymas
1m³ kainuoja – 5,42Lt. Jei pirktume pagal savivaldybės
įkainius būtų 1m³ - 7,40Lt +2,52Lt skaitiklio aptarnavimo
mokestis. Manome, kad šias paslaugas pirkti būtų brangu ir
netikslinga.

Skalbyklų išlaikymas

Virtuvės
ir
išlaikymas
Batų taisyklos
Kirpyklos

virtuvės

Skalbyklos išlaikymas šiuo metu: 1 kg skalbinių išskalbimo
kainuoja – 1,60Lt. Jei pirktume paslaugas Vilniuje (atstumas
80-100 km)-1 kg skalbinių skalbimas kainuotų – 3,50Lt. Jei
šias paslaugas pirktume Utenoje (86 km) – 1 kg skalbinių
išskalbimas
kainuotų
apie
–
3,40Lt.
Per metus išskalbiama 70 000 kg skalbinių. Pirkti šias
paslaugas globos namams būtų neekonomiška.
darbininkų Maitinimo paslaugas globos namų gyventojams planuojame
teikti patys, kadangi išnuomavus valgyklą maitinimo
paslaugos ženkliai pabrangtų.
Kirpėjos funkcijas vykdo socialinio darbuotojo padėjėja
turinti kirpėjos specialybę. Pirkti šias paslaugas kainuotų
brangiau, nes atlikus apklausą Švenčionių miesto kirpyklose
paaiškėjo, kad plaukų kirpimas suaugusiam žmogui kainuoja
apie 10,00Lt.

Kt.

8. Pateikiame trumpą informaciją apie įstaigos socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos
kėlimą (kėlusių kvalifikaciją 2010 m. skaičius, mokymų trukmė val. per metus, temos,
skirtos lėšos ir pan.) ir ką planuojame šioje srityje 2012-2013 m.:
2010 m. kvalifikaciją kėlė 47 socialinį darbą dirbantis darbuotojai, iš kurių:
7 socialiniai darbuotojai ir išklausė kursą po 40 ak. val., 3 soc. darbuotojai – 34 ak. val., 33 soc.
darbuotojų padėjėjai po 28 ak. val., 3 soc. darbuotojų padėjėjai po 34 ak. val., 1 soc. darbuotojų
padėjėjas 8 ak. val.
Buvo išklausytos temos: „Soc. darbuotojų, dirbančių su asmenimis turinčiais fizinę negalią
(judėjimo, regos, klausos ir kompleksinę) kompetencijų stiprinimas“, „Bendradarbiavimas
psichikos sveikatos apsaugos sistemoje: asociacijos patirtis ir perspektyvos“, „Socialinės globos
namų paslaugos ir bendradarbiavimas“, „Savipagalbos ir specialistų vaidmuo vykdant socialinę
integraciją psichikos neįgaliesiems“, „Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų derinimas su

palaikomuoju gydymu asmenims, turintiems psichikos sutrikimų. Pagalba asmeniui ir jos šeimai
gyvenant visavertį gyvenimą su liga“, „Socialinių darbuotojų žinių ir įgūdžių, kurie reikalingi
socialinių paslaugų teikimui žmonėms su psichikos negalia bei jų šeimoms“.
2012-2013 m. planuojame sudaryti sąlygas globos namų darbuotojams vykti į kvalifikacijos
kėlimo kursus bei seminarus, soc. darbuotojų padėjėjams sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją
vietoje, pasikviečiant specialistus. Kvalifikacijos kėlimui ir darbuotojų mokymams planuojama
skirti 5 tūkstančius litų.
II DALIS. VEIKLOS VIZIJA 2012-2022 M.
1. Pateikiame apibendrintas įžvalgas dėl mūsų vadovaujamos globos įstaigos veiklos vizijos:
Strūnos socialinės globos namai moderni, šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga teikianti
kokybiškų bei kompleksiškų paslaugų įvairovę, sudaranti žmogaus orumą nežeminančias
sąlygas. Administracijos pirmame aukšte įrengti jaukūs vienviečiai ir dviviečiai kambariai (apie
10 gyvenamų kambarių), jaukūs ir atitinkantys namų aplinką. Tai kainuotų – 298 719,96Lt.
Siekianti tapti geriausia, atitinkančia Europos standartus įstaiga, teikianti profesionalias,
ilgalaikes paslaugas, atvira visuomenei, aukštos profesinės kultūros, ekonomiškai ir planingai
naudojanti lėšas. Atlikti gyvenamųjų korpusų renovaciją. Tai kainuotų – 208 4508,48Lt.
2. Pateikiama savo siūlymą koks galėtų būti optimalus gyventojų skaičius
mūsų įstaigoje 2022 m., kad gyventojams būtų galima užtikrinti tinkamą
210
paslaugų kokybę, privatumą, juos įgalinti ir pan.
3. Įvardinkite veiksmus/priemones, kurių galėtumėte imtis jei siekiant didesnio paslaugų
efektyvumo ir efektyvumo būtų nuspręsta palaipsniui mažinti vietų skaičių. Pateikite
siūlymų kaip būtų galima spręsti esamų patalpų klausimą, jei gyventojų skaičius įstaigoje
ženkliai sumažėtų:
Strūnos socialinės globos namai nenumato mažinti globos namų gyventojų skaičių, nes didėtų
vieno gyventojo išlaikymo kaštai, sumažėtų darbuotojų tenkančių vieno gyventojo priežiūrai
skaičius, kas įtakotų darbo kokybę ir efektyvumą.
4. Įvardinkite kokių veiksmų/priemonių ir kada ketinate imtis siekiant užtikrinti, kad
gyventojų skaičius kambaryje būtų 1-2 žmonės (išskyrus asmenims su sunkia negalia):
Atlikus esamų patalpų remontą ir rekonstrukciją, padaugėtų gyvenamų kambarių skaičius,
kuriuose galėsime apgyvendinti po 1-2 žmones. Administracijos patalpose įrengus 10 gyvenamų
kambarių galima pasiekti aukštesnius globos standartus.
5. Įvardinkite kokių veiksmų/priemonių ir kada ketinate imtis siekiant užtikrinti, kad įstaigos
gyventojams prie gyvenamųjų kambarių (ne daugiau kaip prie 3 kambarių) būtų įrengtos
dušo/vonios ir tualeto patalpos (išskyrus asmenims su sunkia negalia):
Gavus pakankamą finansavimą galėsime atlikti patalpų rekonstrukciją ir renovavimą. Tuomet
šios nurodytos sąlygos būtų įgyvendintos. Šiuo metu vyksta remonto darbai ir įrenginėjamos
tualetų ir dušų kabinos, kurios suteiks gyventojams privatumą.
6. Nurodome kokių veiksmų/priemonių ketiname imtis siekiant efektyvinti gyventojų
užimtumą, savarankiškų gyventojų įdarbinimo galimybių:
Pasinaudojus Europos struktūrinių fondų lėšomis numatome įrengti dirbtuves neįgaliesiems.
Vedamos derybos su Švenčionių vaistažolių fabriku ir Pabradės medicinos įrangos UAB
Intersurgical.
Pasitelkti daugiau gyventojų, turinčių darbines rekomendacijas padėti globos namų
aptarnaujančiam personalui (aplinkos priežiūros darbai, skalbykla, virtuvė, darbo terapijos
patalpos ir kt.).
Kasdieninę veiklą organizuoti taip, kad palaikytų, skatintų, motyvuotų gyventoją būti
savarankiškesniu, atskleidžiant jam reikalingus vidinius ir išorinius išteklius.
7. Pateikiame siūlymų dėl savarankiškų gyventojų integracijos į bendruomenę bei nurodome,
kokių veiksmų/priemonių patys ketiname imtis:
Sudaryti sąlygas gyventojams patiems tvarkytis kambarius, skalbtis drabužius, tvarkyti aplinką ir
kt.
Toliau plėsti socialinių paslaugų teikimą ir kokybę.

Skatinti saviraišką, kūrybiškumą, tarpusavio bendravimą.
Ugdyto socialinius įgūdžius, vertinant pagalbos teikimo procesą ir fiksuojant rezultatus.
Kiek įmanoma supaprastinti protinės ir psichinės negalios turinčių gyventojų išleidimo iš globos
namų procedūras.
Plėsti bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis.
Per kultūrinę, dvasinę, sportinę, darbinę veiklą integruoti į bendruomenę.
Aktyviai bendradarbiauti su vietos ūkininkais įdarbinant gyventojus.
Organizuoti gyventojų užimtumą.
Bendras darbų parodų, mugių, laisvalaikio, ekskursijų, švenčių ir kitų renginių organizavimas
padės išplėtoti socialinius kontaktus, integraciją į bendruomenę, pasiekti pokyčių tiek žmonių
santykių srityje, tiek socialinėje aplinkoje.

Direktorius Petras Velička
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