OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITA
I. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAI
Obelių vaikų globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę
(trumpalaikę) socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems
vaikams. Obelių vaikų globos namuose 2018 metais veikė trys padaliniai: stacionarus įstaigos
padalinys, bendruomeninių vaikų globos namų padalinys ir krizių centro padalinys. Įstaiga, plėsdama
teikiamas paslaugas, 2018 metais dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame Palydimosios globos paslaugų teikimo
Panevėžio regione viešojo pirkimo konkurse ir 2018-11-05 pasirašė paslaugų teikimo sutartį 15
mėnesių laikotarpiui.
Beveik visi į globos namus patekę vaikai turi vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų. Įstaiga,
užtikrindama teikiamų paslaugų kokybę, organizuoja savo veiklą taip, kad klientams antrinio lygio
sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos specialistų ne tik Rokiškyje, bet ir specializuotuose
Panevėžio Respublikinės ligoninės konsultaciniuose kabinetuose. Psichinės sveikatos diagnostinius
tyrimus atlieka Vaiko raidos centras, esantis Vilniuje. Psichikos sveikatos stacionarias paslaugas šio
regiono vaikams teikia Šiaulių respublikinė ligoninė. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ugdymą
teikia specializuota mokykla, esanti Rokiškyje.
Pagal numatytą įstaigos pertvarkos planą, įstaiga turi pradėti teikti apsaugoto būsto
(savarankiško gyvenimo namų) paslaugas, likusiems be tėvų globos vaikams, sudarydama jiems
sąlygas nuo 15 metų gyventi bute, kito tipo gyvenamajame būste, kuriame vaikas, padedamas
socialinio darbuotojo, pritaikytų turimus savarankiškumo įgūdžius atlikdamas kasdienio gyvenimo
funkcijas. Plečiant teikiamas paslaugas, numatoma teikti laikino atokvėpio paslaugas globėjams,
esant poreikiui (globėjo ligos metu, „perdegimo“ metu, globėjų šeimai atsidūrus krizinėje situacijoje)
organizuojamas trumpalaikis globojamo vaiko apgyvendinimas globos įstaigoje.

II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Informacija apie Obelių vaikų globos namų 2018 metų veiklos tikslų įgyvendinimą pateikiama lentelėje ( lentelė Nr.1 )

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Per ataskaitinį
Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir laikotarpį pasiekti
rezultatai
jų reikšmės

Planuotų rezultatų
neįgyvendinimo /
viršijimo priežastys

Asignavi
mai
(eurais)

908,203 Daugiau gauta iš
savivaldybių už
suteiktas paslaugas
615,000 Skirta iš biudžeto lėšų
pagal planą

795,000

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
0300301010 Sudaryti sąlygas
1
globos ir kitų
įstaigų veiklai ir
užtikrinti jose
teikiamų paslaugų
prieinamumą šalies
gyventojams

Priemonei
įgyvendinti skirtos:
valstybės biudžeto
lėšos
pajamų įmokų
lėšos
kitos lėšos

0

615,000
0

293,203 Gauta daugiau lėšų, nes 180,000
daugiau nei planuota
savivaldybės sumokėjo
už suteiktas paslaugas,
krizių centro
gyventojams

I. Teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams
1.Organizuoti tinkamą likusio be
tėvų
globos
vaiko
apgyvendinimą ir suteikti jų
poreikius
atitinkančias
paslaugas:
1.1.100 proc. vaikų, 1.1. 100 proc.
1.1. Įgyvendinta.
1.1. atlikti kiekvieno globojamo kuriems atliktas
vaikams atliktas
vaiko išsamų ir visapusišką
išsamus ir
poreikių
poreikių vertinimą;
visapusiškas poreikių vertinimas .Per
vertinimas;
2018 metus
atvyko gyventi 4
vaikai.
1.2. 100 proc.
vaikams pagal
1.2.Įgyvendinta
1.2. kiekvienam vaikui pagal 1.2. 100 proc. vaikų, įvertintus
įvertintus poreikius sudaryti sudaryti individualūs poreikius sudaryti
individualų socialinės globos globos planai.
individualūs
planą.
socialinės globos
planai.
2. Teikti socialinę globą vaikams
aplinkoje, artimoje šeimos namų
aplinkai:
2.1.
apgyvendinti
vaikus 2.1. 100 proc. vaikų, 2.1. 100 proc.
2.1.Įgyvendinta
šeimynų principu;
apgyvendinti šeimynų vaikai gyvena
principu;
šeimynų principu;
2.2.
apgyvendinti
vaikus 2.2. 53 proc. vaikų
bendruomeniniame
vaikų apgyvendinti
globos namų padalinyje;
bendruomeniniame
vaikų globos namų
padalinyje;

2.2. 53 proc.
vaikų
apgyvendinti

2.2. Įgyvendinta

išnuomotuose 3
individualiuose
namuose.

2.3. sukurti ir užtikrinti vaikams 2.3. 100 proc. vaikų
jų poreikius atitinkančią saugią sukurta ir užtikrinta jų
aplinką.
poreikius j atitinkanti
saugi aplinka.
2.3.100 proc.
vaikams sukurta
ir užtikrinta saugi
aplinka.
3. Užtikrinti globojamų vaikų
vystymosi poreikius:
3.1. sudaryti vaikams tinkamas 3.1. 100 proc. vaikų
3.1. 100 proc.
sąlygas
lankyti
švietimo, sudarytos tinkamos
vaikų sudarytos
neformaliojo ugdymo, sveikatos sąlygos lankyti
tinkamos sąlygos
priežiūros, kultūros įstaigas ir švietimo,
lankyti švietimo,
dalyvauti
bendruomenės neformaliojo ugdymo, neformaliojo
gyvenime;
sveikatos priežiūros, ugdymo,
kultūros įstaigas ir
sveikatos
dalyvauti
priežiūros,
bendruomenės
kultūros įstaigas
gyvenime;
bei dalyvauti
bendruomenės
gyvenime;

2.3.Įgyvendinta

3.1. Įgyvendinta

3.2. Įgyvendinta
3.2. tinkamai laiku organizuoti ir 3.2. 100 proc. vaikų
(arba) teikti vaikams sveikatos per metus atlikti
priežiūros paslaugas;
profilaktiniai
sveikatos
patikrinimai, suteikta
reikalinga medicinos
pagalba

3.2. 100 proc.
vaikams atlikti
profilaktiniai
sveikatos
patikrinimai per
metus ir
reikalinga
medicinos
pagalba

3.3. Įgyvendinta

3.3 padėti. vaikams įgyti 3.3. 100 proc. vaikų
socialinių
ir
savarankiško dalyvauja
gyvenimo įgūdžių;
savarankiškumo
įgūdžių ugdymo
programose;

3.4. 88 proc. vaikų
3.4.dirbti darbą su vaikų palaiko nuolatinius
šeimomis,
padėti
vaikams ryšius su šeimomis.
palaikyti ryšius su biologiniais
tėvais ir artimaisiais.

4. Užtikrinti globojamiems
vaikams tinkamą fizinę aplinką
įstaigoje :
4.1. visoms šeimynoms įrengti 4.1.
100
proc.
atskirus sanitarinius mazgus ir šeimynų,
kurioms
virtuvėles;
įrengti
atskiri
sanitariniai mazgai ir
virtuvėlės;

3.3. 100 proc.
vaikų pagal savo
gebėjimus
dalyvavo
savarankiškumo
įgūdžių ugdymo
programose;

3.4. Įgyvendinta.

3.4. 88 proc.
vaikų, su kurių
šeimomis
palaikomi
nuolatiniai
ryšiai.12 proc.
vaikų neturi
artimųjų su
kuriais palaikytų
ryšį

4.1. 100 proc.
4.1.Įgyvendinta
šeimynose įrengti
sanitariniai
mazgai ir
virtuvėlės;

4.2. užtikrinti, kad vaikų
4.2.Įgyvendinta
kambariai suteiktų
vaikams 4.2. 100 proc. vaikų 4.2.100 proc.
privatumo ir atitiktų jų poreikius; gyvena kambariuose, vaikų gyvenančių
užtikrinančiuose
globos įstaigoje

privatumą
atitinkančiuose
poreikius;

ir gyvena
jų kambariuose po
vieną.

4.3. užtikrinti, kad vaikai turėtų
pakankamai baldų asmeniniams 4.3.100 proc. vaikų
daiktams laikyti.
turi pakankamai baldų 4.3.100 proc.
asmeniniams
vaikai aprūpinti
daiktams laikyti.
reikiamais
baldais.
5. Užtikrinti, kad paslaugas 5. 100 proc. įstaigos
vaikams teiktų kvalifikuotas socialinių
paslaugų
personalas.
srities
darbuotojų
tobulino
savo
kvalifikaciją.

6. Užtikrinti tinkamą įstaigos 6.1.kartą per savaitę ,
valdymą ir administravimą
o prireikus dažniau
surengti darbuotojų
pasitarimai
darbo
kokybės
gerinimo
klausimais;
6.2. du kartus per
metus, o prireikus –
dažniau
surengti
visuotiniai darbuotojų
susirinkimai;

4.3. Įgyvendinta

5 . 95 proc.
5. Įgyvendinta
darbuotojų
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo
kursuose per
metus.5 proc.
nedalyvavo, nes 2
darbuotojos yra
ilgalaikėse vaiko
priežiūros
atostogose.
6.1.įstaigoje kas
6.1.Įgyvendinta
savaitę
organizuojami
pasitarimai;

6.2.Visuotiniai
darbuotojų
susirinkimai vyko
2018-10-02,
2018-11-12.

6.3. pagal direktoriaus 6.3.Kontrolė
patvirtintą
planą, vykdyta pagal
vykdyta
teikiamų planą.
socialinių
paslaugų
kontrolė.

7. Užvesti kiekvienam vaikui 7. 100 proc. vaikų 7.100 proc.
reikalavimus atitinkančią bylą. užvestos reikalavimus vaikams užvestos
atitinkančios bylos.
reikalavimus
atitinkančios
bylos.
8. Teikti trumpalaikės socialinės 8.1.įsteigtos 6 vietos 8.1.įsteigtos 6
globos paslaugas
trumpalaikei
vietos
socialinei
globai trumpalaikei
teikti;
socialinei globai
teikti:

6.3. Įgyvendinta

7. Įgyvendinta

8.1.Įgyvendinta

8.2.Įgyvendinta
8.2.30 asmenų teikta 8.2. 39
trumpalaikė socialinė asmenims suteikta
globa;
laikino
apgyvendinimo
paslauga.
II .Teikti kitas paslaugas
9.Teikti krizių centro paslaugas. 9.1. įsteigta 10 vietų 9.1.Įsteigta 10
9.1. Įgyvendinta
krizių
centro vietų
paslaugoms teikti;
apgyvendinimui
9.2.
50
asmenų krizių centre.
9.2.Įgyvendinta
suteiktos krizių centro 9.2. Per metus
paslaugos.
suteikta paslauga
64 asmenims.
Suteikta
apgyvendinimo

10.Užtikrinti
įstaigoje
gyvenančių
vaikų
asmens
duomenų apsaugą, pasirengti
įgyvendinti ir įgyvendinti 2016
m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento
ir
Tarybos
reglamentą (ES) 2016/679 dėl
fizinių
asmenų
apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas|).

10.
Įgyvendintos
priemonės,
užtikrinančios , kad
asmens
duomenys
įstaigoje
būtų
tvarkomi
pagal
Bendrojo
duomenų
apsaugos reglamento
reikalavimus.

_____________________________

paslauga 19
moterų, 45 jų
vaikams.
10. Įstaigoje
paskirtas asmens
duomenų
apsaugos
pareigūnas.
Patvirtintos
„Darbuotojų
asmens duomenų
saugojimo
taisyklės“ ir
visuotinio
susirinkimo metu
darbuotojai
supažindinti su
šiomis
taisyklėmis.

10. Įgyvendinta

