ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINIS“
2015-ŲJŲMETŲ VEIKLOS PLANAS
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2.7. Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose
0207010101

Sudaryti sąlygas globos ir
kitų įstaigų veiklai ir
užtikrinti jose teikiamų
paslaugų prieinamumą šalies
gyventojams

782 243,0 – valstybės
biudžeto lėšos
77 567, 0 –
savivaldybių lėšos

Teikti socialinės globos normas
atitinkančią socialinę globą likusiems
be tėvų globos vaikams
1.organizuoti tinkamą likusio be tėvų
globos vaiko apgyvendinimą ir
paskirti jo poreikius atitinkančias
paslaugas:
1.1. kiekvienam globojamam vaikui
1.1. 3Naujai
atlikti išsamų ir visapusišką poreikių apgyvendintiems
vertinimą;
vaikams atliktas
poreikių vertinimas;
1.2.
kiekvienam
vaikui
pagal 1.2.
100%
vaikų,
įvertintus
poreikius
sudaryti kuriems
sudaryti
individualų socialinės globos planą
individualūs
globos
planai;
2. teikti socialinę globą vaikui
artimoje šeimos namų aplinkai:
2.1. vaikai apgyvendinti šeimynų 2.1. 100 % vaikų,
principu;
apgyvendintų šeimynų

Socialiniai
darbuotojai,
socialiniai
pedagogai,
psichologas

Socialiniai
darbuotojai,

2015 metai

2015 metai

principu;
2.2. vaikams sukurta ir užtikrinta jo 2.2. 100 %. vaikų,
kuriems
sukurta
ir
poreikius atitinkanti saugi aplinka
užtikrinta jo poreikius
atitinkanti
saugi
aplinka;
3.
užtikrinti
globojamo
vaiko
vystymosi poreikius
3.1.
vaikams
sukurti
palankią 3.1. 100 %. Vaikų,
ugdymosi aplinką;
lankančių
ikimokyklinio ugdymo
ir bendrojo lavinimo
įstaigas;
3.2. vaikams tinkamai ir laiku 3.2. 100 % vaiku,
organizuoti/teikti sveikatos priežiūros kuriems atlikti
profilaktiniai sveikatos
paslaugas;
patikrinimai per metus;
3.3.
vaikams
padedama
įgyti 3.3. 100 % vaikų,
socialinių ir savarankiško gyvenimo dalyvaujančių
savarankiško įgūdžių
įgūdžių;
ugdymo programose;
3.4. vykdyti darbą su vaikų šeimomis, 3.4. 25 %vaikų, su
padedama vaikams palaikyti ryšius su kurių šeimomis
palaikomi nuolatiniai
biologiniais tėvais ir artimaisiais.
ryšiai;

socialinių
darbuotojų
padėjėjai

Specialieji
pedagogai,
logopedas,
socialiniai
pedagogai
Gydytojas,
slaugytojai,
slaugytojo
padėjėjas

2015 metai

Socialiniai
darbuotojai,
socialiniai
pedagogai,

4. užtikrinti globojamiems vaikams
įstaigoje tinkamą fizinę aplinką;
4.1. kiekvienai šeimynai įrengti 4.1. 100 % šeimynų, Administracija
atskirus sanitarinius mazgus ir kurioms įrengti atskiri
virtuvėles;
sanitariniai mazgai ir
virtuvėlės;
4.2. vaikų kambariai garantuoja 4.2. 100% vaikų gyvena
vaikams privatumą ir atitinka jų kambariuose
poreikius;
užtikrinančiuose
privatumą
ir
atitinkančiuose
jų

2015 metai

poreikius;
4.3. vaikai turi pakankamai baldų 4.3. 100% vaikų, kurie
turi pakankamai baldų Socialiniai
asmeniniams daiktams;
asmeniniams daiktams; darbuotojai,
ūkio dalies
4.4.
100%
vaikų,
vedėja
4.4. vaikams sudarytos tinkamos
kuriems
sudarytos
Neformaliojo
sąlygos lankyti švietimo, neformalaus
sąlygos ugdymo
ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros tinkamos
švietimo, pedagogai,
įstaigas bei dalyvauti bendruomenės lankyti
neformalaus ugdymo, socialiniai
gyvenime.
sveikatos
priežiūros, darbuotojai
kultūros įstaigas bei
dalyvauti
bendruomenės
gyvenime.
5. užtikrinti, kad paslaugas vaikams
teiktų kvalifikuotas personalas:
5.1.Visas įstaigos personalas turi 5.1. 100 % darbuotojų,
pareigybes atitinkančią kvalifikaciją; turinčių
pareigybių
reikalavimus
atitinkančią
kvalifikaciją;
5.2. darbuotojams sudaromos sąlygos 5.2. 70% darbuotojų,
dalyvavusių
kelti kvalifikaciją
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose per
metus.

6. užtikrinti tinkamą valdymą ir
administravimą
7.
kiekvienam
vaikui
užvesta
reikalavimus atitinkanti byla

Administracija

Pavaduotojas
socialiniams
reikalams

2015 metai

2015 metai
Personalas

2015 metai

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
Laikinai einanti direktorės pareigas

Marytė Žalpienė

