PATVIRTINTA
Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus
2018 m. vasario 23 d. įsak. Nr. V-9

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS
(savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Šėtos socialinis ir ugdymo centras (toliau - Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Centras įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 21 d.
sprendimu Nr.494v „Dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatų ir etatų tvirtinimo“. Centras
įregistruotas valstybinės įmonės „Registrų centras“ Kauno filiale. Kodas 191892987.
Centras yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kėdainių rajono
savivaldybės biudžeto. Centro adresas - Ramygalos g.34a, LT – 58130, Šėtos mstl., Kėdainių r.
savivaldybė. Centro savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas
111103885), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kėdainių rajono savivaldybės
taryba. Centras turi antspaudą su pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Centrui
vadovauja direktorė Eleonora Ramonienė.
Centro pagrindinės veiklos rūšys: socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (kodas
87.30); socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (kodas 88.10).
Šėtos socialinio ir ugdymo centro veikla 2017 m. buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos 20162020 m. strateginiu veiklos planu bei 2017 m. veiklos planu.
Rengdama 2018 m. globos padalinio veiklos planą, Šėtos socialinio ir ugdymo centro
bendruomenė vadovavosi Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Kėdainių rajono
savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2018 – 2020
m. strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Kėdainių rajono plėtros strateginiu planu iki 2020 m.,
Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2016-2020 metų strateginiu veiklos planu patvirtintu centro
direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu V-1, centro nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. TS-133. Planas taip pat rengiamas
vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos higienos norma HN 125:2011
„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji saugos reikalavimai“, centro
darbo tvarkos taisyklėmis ir kt. teisės aktais.
Įstaigos metinis planas – Savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano programų ar jų
dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga įstaiga, įgyvendinimą
detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2018 m. biudžete skirtus
asignavimus.
Įstaigos metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti
finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užbrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos
stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono
vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR JUOS ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
1strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo,
sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.
03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas
Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką,
organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis
paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios
programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias
socialinės paramos priemones. Ši programa padės kurta saugią socialinę aplinką.
Centre veikia senyvo amžiaus asmenų globos padalinys, kurio tikslas - teikti asmenims
socialinės globos normas atitinkančią institucinę ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinant
asmens įvairiapusiškų poreikių tenkinimą.
VEIKLOS APŽVALGA
Šėtos socialinio ir ugdymo centro senyvo amžiaus asmenų globos padalinio (toliau – globos
padalinys) 2018 m. metinis veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius globos padalinio
veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane laikomasi
Šėtos socialinio ir ugdymo centro strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų, realizuojant
numatytą centro misiją ir viziją. 2018 m. globos padalinio veiklos planas sudarytas siekiant
suderinti bendruomenės interesus, įgalinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl
veiklos veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
Šėtos socialinis ir ugdymo centras teikia trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę socialinę globą senyvo
amžiaus ir asmenims su sunkia negalia paslaugas, nurodytas Socialinių paslaugų kataloge.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198), įstaigoje nustatyti 3 pareigybių lygiai,
atnaujinti pareigybių aprašymai.
Darbuotojų skaičius (etatais) 2017 m. gruodžio 31 dienai pateikiamas 1 lentelėje
1 lentelė. Darbuotojų etatų skaičius
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Įstaigoje suformuota personalo struktūra, užtikrinanti socialinių paslaugų kokybę, leidžianti siekti
įstaigos tikslų. Etatai atitinka teisės aktuose numatytus normatyvus. Tiesiogiai su gyventojais
dirbančio personalo santykis įstaigoje – 0,61 darbuotojo vienam gyventojui.
2017 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas orientuotas į profesines kompetencijas svarbias jų
darbui, karjeros augimui, įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Vadovo, pavaduotojų,

specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikacija tobulinama įvertinant kvalifikacijos poreikį ir naudą
tiesioginiame darbe nuolat, planingai atsižvelgiant į naujausių Lietuvos Respublikos įstatymų
reikalavimus ir vykdant kvalifikacijos tobulinimo informacijos sklaidą, organizuojant darbuotojų
pasitarimus. Tai rodo pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė, padidėjęs darbo efektyvumas.
Seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose per 2017 metus dalyvavo 19
darbuotojų. Profesinę kompetenciją tobulino 506 ak. val. Vienas darbuotojas kompetencijas
vidutiniškai tobulino 26 ak. val.
Finansinių išteklių valdymas
2 lentelė. Informacija apie išlaidas per 2017 m.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Transporto išlaidos
Kitos paslaugos
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Socialinės išmokos (pašalpos)
Kiti finansavimo šaltiniai (labdara)
IŠ VISO:

Suma (Eur)
136294,47
41917,24
28260,81
3662,91
848,26
5903,72
550,48
36281,44
1288,78
9723,34
4454,65
5721,39
313,32
2542,04
300,00
878,78
278941,60

Iš viso pajamos (lėšos) sudarė 278941,60 Eur:
Valstybės biudžetas 3299,99 Eur. Dėl naujo darbo užmokesčio įstatymo taikymo.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 50709,49 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos 126613,02 Eur.
Pajamos už suteiktas paslaugas 97440,35 Eur.
Kiti finansavimo šaltiniai (labdara) 878,78 Eur.
Mokėtinų sumų, susijusių su darbo santykiais, 2017 metų pabaigai nėra. Įsiskolinimas 2017 m.
gruodžio 31 d. – 266,06 Eur, iš biudžeto lėšų bus apmokama – 266,06 Eur.
Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą
Iš gautų labdaros lėšų buvo įsigyta naujų įrengimų sporto aikštynui. Buvo baigti esminiai aikštelės
pagerinimo darbai. Gyventojų poreikiams tenkinti, II aukšte įrengta virtuvėlė maisto
pasigaminimui.
Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas
Siekiant skatinti bendradarbiavimą, organizuojant gyventojų ir darbuotojų bendras veiklas, rengiant
bei vykdant projektus, programas, organizuojant kultūrinius, sporto bei kvalifikacijos tobulinimo
renginius, bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Josvainių socialiniu ir ugdymo centru, Lietuvos

reabilitacijos ir slaugos centru, Šėtos kultūros centru, Kėdainių bendruomenės socialiniu centru,
Dotnuvos slaugos namais.
Rengiant ir įgyvendinant programas, tobulinant kvalifikaciją, teikiant švietimo pagalbą,
organizuojant prevencines veiklas, sprendžiant problemas bendradarbiaujama su Šėtos seniūnija,
Kėdainių r. savivaldybės socialiniu skyriumi, Janinos Monkutės-Marks muziejumi-galerija.
Įstaigos problemos ir jų sprendimas
Užsitęsusi centro rekonstrukcija ir priestato statyba iš esmės nulėmė atsiradusias problemas dėl
socialinės globos normų įgyvendinimo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre. 2018 m. III ketv.,
užbaigus priestato statybą, numatome galimybes paslaugų kokybės tobulinimui, įgyvendinat
socialinės globos normas, siekiant kiekvieno darbuotojo atsakomybės ir kokybės atliekant savo
darbą, tobulinant veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, gerinant įstaigos mikroklimatą ir komandinį
darbą.
Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-2 Šėtos
socialiniame ir ugdymo centre buvo įsteigta 1,6 slaugytojo padėjėjo etato. Įsteigus slaugytojo
padėjėjo etatą, pagerėjo nuolatinė kompleksinė pagalba, slauga ir profilaktika senyvo amžiaus
asmenims ir asmenims su sunkia negalia. Siekiant efektyvios ir veiksmingos gyventojų užimtumo
veiklos, Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimų Nr. TS-125 buvo
įsteigtas 1,0 etatas užimtumo specialisto. Užtikrintas sociokultūrinių paslaugų teikimas įstaigos
gyventojams, siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę
atskirtį, aktyvinant bendruomenę, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti
mėgstama veikla.
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03)
Programa tęstinė.
Šėtos socialiniame centre 2017 m. gruodžio 31 d. gyveno 21 gyventojas: 17 moterų, 4 vyrai.
Seniausia gyventoja moterų tarpe 96 metų, jauniausia gyventoja 62 metų. Vyriausias gyventojas
vyrų tarpe 83 metų, jauniausias gyventojas 67 metų. Gyventojų amžiaus vidurkis 79 metai. Šėtos
socialinio ir ugdymo centro 13 gyventojų turi sunkią negalią. Gyventojai priimami iš Kėdainių
miesto ir rajono vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 9 d.
sprendimu Nr. TS-442 „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo
tvarkos aprašu.

3 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį ir negalios pobūdį
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Per 2017 metus mirė 4 gyventojai: 3 moterys ir 1 vyras. Mirusiųjų gyventojų vidutinis amžius - 82
metai.

4 lentelė. Gyventojų atvykimas

Rodiklio pavadinimas
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Atvyko per metus:
iš jų atvyko iš savų ar giminių, globėjų namų
iš jų atvyko iš ligoninės
iš jų atvyko iš kitų globos namų
iš jų atvyko iš kitur (nakvynės namai)

Gyventojų skaičius
28
1
1
-

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, vykdydamas savo veiklą siekia šių pagrindinių tikslų:
Įgyvendinant Savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 03 programą „Socialinės
apsaugos plėtojimas“ Šėtos socialinis ir ugdymo centras dalyvauja įgyvendinant:
01 tikslo „Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą“ 01 uždavinio „Organizuoti Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą“
priemonę:
03 Teikti socialinę globą asmenims su sunkia negalia.
02 tikslo „Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą“ 01 uždavinio „Užtikrinti socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą“ priemonę“:
05 Užtikrinti paslaugų teikimą Šėtos socialiniame ir ugdymo centre.
03 tikslo “Pritaikyti viešąją infrastruktūrą socialinės apsaugos poreikiams” 01 uždavinio
“Gerinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir socialinio būsto infrastruktūrą” priemonę:
Pritaikyti įstaigos infrastruktūrą, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Užtikrintas kokybiškų socialinės globos ir socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir
asmenims su negalia teikimas Šėtos socialiniame ir ugdymo centre.
Įstaiga, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos
sprendimais, kitais teisės aktais bei Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatais.

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai
Planas

Veiklos/darbo/veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

2018 m.
asignavimai,
tūkst., Eur.

01
01

Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą
01

Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms teikimą

01

01

03

Teikti socialinę globą
asmenims su sunkia
negalia

1

Slaugos paslaugų organizavimas
(informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, atstovavimas)

2

Gyventojų aprūpinimas techninės
pagalbos priemonėmis

Vyr. slaugytoja,
slaugytoja,
slaugytojo
padėjėja
Kineziterapeutas,
vyr. slaugytoja

SBVB

33,0

Pavadinimas

Reikšmė

Priemonės
pavadinimas

Veiklos/darbo/veiksmo kodas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

2018 metų Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir vertinimo kriterijai

Paslaugų gavėjų skaičius

14

Gyventojų aprūpinimas
TPP, atitinkančiomis jų
poreikius, siekiant jų
savarankiškumo (%)
Gyventojų aprūpinimas
slaugos ,priemonėmis ir
priemonėmis pragulų
profilaktikai (%)

100

Gyventojų aprūpinimas slaugos
priemonėmis (sauskelnės, įklotai, odos
priežiūros priemonės, pleistrai pragulų
gydymui, kremai pragulų profilaktikai ir
t.t.)
Maitinimo paslaugų organizavimas ir
teikimas

Vyr. slaugytoja

Dietistas, virėjos

Gyventojų skaičius, kuriam
teikiamos maitinimo
paslaugos

14

5

Sveikatos priežiūros, informavimo,
konsultavimo, aprūpinimo
medikamentais paslaugų organizavimas

Vyr. slaugytoja,
slaugytoja

Suteikta kokybiškų
sveikatos priežiūros
paslaugų gyventojams (%)

100

6

Gyventojų aprūpinimas rūbais, avalyne,
patalyne, asmens higienos priemonėmis

Dir. pav. ūkio ir
bendr. kl.

Aprūpinta gyventojų ir
suteikta paslaugų skaičius
(%)

100

3

4

100

01
01
02
02
02

Iš viso uždaviniui

01

33,0
33,0

Iš viso tikslui
Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą
01
01

Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą
1
Tinkamo gyventojų apgyvendinimo
Socialinių
05
Užtikrinti paslaugų
organizavimas, paslaugų, atitinkančių jų paslaugų srities
teikimą Šėtos
poreikius užtikrinamas (gyventojų
darbuotojai,
socialiniame ir
poreikių
vertinimas,
individualių
asmens sveikatos
ugdymo centre
socialinės globos planų sudarymas,
dvišalių sutarčių su naujai atvykusiais
gyventojais pasirašymas)

priežiūros
specialistai

2

Sveikatos priežiūros, informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo,
atstovavimo, aprūpinimo medikamentais
paslaugų organizavimas

Vyriausiasis
slaugytojas,
socialinis
darbuotojas

3

Gyventojų aprūpinimas ortopediniais,
proteziniais gaminiais

Socialinis
darbuotojas,
vyr. slaugytojas

4

Maitinimo paslaugų organizavimas
Užtikrinti sergančiųjų diabetu
maitinimą, maitinimo dažnumą ir
užkandžius.

Dietistas, virėjas,
socialinio
darbuotojo
padėjėjai

5

Gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių
palaikymas ir ugdymas, laisvalaikio ir
užimtumo organizavimas

6

Personalo kvalifikacijos kėlimas.
Užtikrinti, kad paslaugas teiktų
kvalifikuotas personalas. turintis
pareigybes atitinkančią kvalifikaciją
Pagalbos rengiantis, maitinantis,
maudantis, prausiantis ir kito pobūdžio
paslaugų organizavimas

Užimtumo
specialistas,
socialinis
darbuotojas,
socialinio
darbuotojo
padėjėjai
Direktoriaus
pavaduotojas
socialiniam
darbui
Socialinio
darbuotojo
padėjėjai

7

SB

ĮP

167,2

98,3

Naujai apgyvendintų
asmenų poreikių
vertinimas ir sudarytų
individualių socialinės
globos planų (%)

100

Suteiktų šeimos gydytojo ir
kitų gydytojų specialistų
konsultacijų skaičius,
gyventojų aprūpinimas
paskirtais medikamentais
(%)

100

Asmenų, kuriems
nustatytas poreikis
aprūpinti reikiamais
ortopediniais, proteziniais
irk t. gaminiais (%)
Maitinimo paslaugas
gaunančių gyventojų
skaičius ir diabetu
sergančių gyventojų
skaičius.
Gyventojų, nuolat
dalyvaujančių
savarankiškumo ugdymo,
darbinės veiklos ir
užimtumo programose,
skaičius %

100

20/4

42

Mokymuose dalyvaujančių
darbuotojų /suteiktų
mokymosi valandų skaičius

13/278

Kvalifikuotos individualios
pagalbos gyventojams
teikimas, %

100

02
02
03
03
03

8

Tinkamo paslaugų teikimo, valdymo ir
administravimo užtikrinimas

Administracija

9

Užtikrinti komandinį darbą ir
informacijos analizę

Dir. pav.
socialiniam
darbui

01

10

Nuolatiniai socialinę globą
teikiančių darbuotojų
dalykiniai susirinkimai,
kuriuose nagrinėjamos
problemos, ieškoma
sprendimų būdų

Iš viso uždaviniui

265,5

Iš viso tikslui

265,5

Pritaikyti įstaigos infrastruktūrą socialinės apsaugos poreikiams
01 Gerinti įstaigos infrastruktūrą
Užtikrinti įstaigoje tinkamą asmens
Pritaikyti įstaigos
1
01
fizinę aplinką, gyvenamąjį plotą, lengvai
infrastruktūrą,
ir greitai pasiekiamas ir privatumą
užtikrinant kokybiškų
garantuojančias asmens higienos
paslaugų teikimą

Administracija

Užtikrintas socialinės
globos normų 4 priedo
„Senyvo amžiaus asmenų
ir suaugusių asmenų su
negalia ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės
globos normos, taikomos
socialinės globos
namams“ įgyvendinimas,
%

SB

patalpas. Sudaryti galimybę asmeniui
lengvai judėti socialinės globos namų
teritorijoje.

03

Iš viso uždaviniui

01

Iš viso tikslui
Iš viso programai

298,5

iš jų:

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP

298,5
167,2
33,0
98,3

KITOS LĖŠOS

48
kartai
per
metus

100

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

PRITARTA:
Šėtos socialinio ir ugdymo centro
Globos padalinio tarybos 2018 m. vasario 23 d.
Posėdžio protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 2)
PRITARTA:
Socialinio skyriaus vedėja
Jūratė Blinstrubaitė

