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Siekiama

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir

(ar) kitų institucijų / įstaigų

planavimo dokumentais, kurie

lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

6.00

Siekiama

reikšmė

Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai),

pareigos

97.90 Diana Skemundrienė

15.80 Diana Skemundrienė

0.20 Diana Skemundrienė

10.90 Diana Skemundrienė

Forma patvirtinta

Kauno miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. A-233

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS NEGALIĄ

TURINČIŲ ASMENŲ CENTRAS "KORYS"

Metų prioritetinė veikla Siekiamas pokytis

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

1. Įkurti trumpalaikės socialinės globos vaikams su negalia padalinį Įkurtų vietų trumpalaikės (atokvėpio)

socialinės globos paslaugoms vaikams

teikti skaičius, Vnt.

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai Metiniai asignavimai - 843,285 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui - 740,785 tūkst.

eurų, Turtui - 0 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2022-2024 m. strateginis veiklos planas tikslų

ir uždavinių

Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų

kokybę ir prieinamumą; Priemonė: Socialinių paslaugų užtikrinimas asmenims su

negalia Negalią turinčių asmenų centre „Korys“

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo

vienetas

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

I. Personalo valdymas

1. Skelbti apie laisvas darbo vietas netrukus joms atsilaisvinus;

2. Perskirstyti etatų struktūrą, atsiradus naujai trumpalaikės soc. globos vaikams su

negalia paslaugai;

3. Siekti optimalaus darbuotojų skaičiaus, tenkančio vidaus administravimui,

padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą socialinėje veiklos srityje;

4. Siekti kuo mažesnės darbuotojų kaitos, taikant motyvavimo priemones

darbuotojams (motyvaciniai pokalbiai, komandos formavimo užsiėmimai ir pan.).

Užimtų pareigybių dalis, Proc.

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam

vadovaujančiam darbuotojui, Asm.

Bendrosios veiklos srities darbuotojų

skaičius, tenkantis vienam specialiosios

veiklos srities darbuotojui, Asm.

Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.



89.50 Kristina Čiuderienė

5.20 Daiva Audronė Sadauskienė,

Diana Skemundrienė

23,500.00 Benediktas Paulauskas, Eglė

Jasulevičiūtė, Jurgita

Šidlauskienė, Kristina

Čiuderienė

100.00 Diana Skemundrienė

99.00 Daiva Audronė Sadauskienė,

Diana Skemundrienė

99.00 Daiva Audronė Sadauskienė,

Diana Skemundrienė

99.00 Daiva Audronė Sadauskienė,

Diana Skemundrienė

II. Kvalifikacijos tobulinimas

1. Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo pagal individualius

poreikius;

2. Vykdyti nuolatinę analizę, kurie mokymai buvo labiausiai pritaikomi praktikoje;

3. Patvirtinti ir peržiūrėti kvalifikacijos tobulinimo planą pagal analizės rezultatus bei

aktualias temas įstaigoje

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis,

Proc.

FINANSAI

I. Gautos lėšos

1. Siekti surinkti pajamų lėšų iš klientų pagal sutartis, laiku, informuoti apie

įsiskolinimus;

2. Užtikrinti optimalų įstaigos užimtumą;

3. Informuoti apie transporto paslaugą bei trumpalaikės socialinės globos paslaugą

NTAC „Korys“ puslapyje, seniūnijų socialinio darbo organizatorius, siekiant didesnių

uždirbtų pajamų;

4. Vykdyti numatytą projektą „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno

mieste“;

5. Vykdyti gyventojų, galinčių paskirti 1,2proc GPM. paiešką;

6. Bendradarbiauti su įstaigomis, galinčiomis teikti paramą pinigais, paslaugomis ir

turtu;

7. Vykdyti veiklą pagal skirtą sąmatą remontui

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo

metinio įstaigos biudžeto, Proc.

Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos

rezultatyvumas, Proc.

II. Išlaidos

1. Vykdyti numatytą veiklą pagal skirtus asignavimus;

2. Siekti racionalaus lėšų įsisavinimo;

3. Organizuoti įstaigos veiklą pagal suplanuotą biudžetą, peržiūrint planuojamas ir

patirtas išlaidas kas ketvirtį;

4. Įtraukti į poreikio formavimą visus įstaigos darbuotojus.

Per ataskaitinius metus panaudotų

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių

asignavimų, Proc.

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių

biudžeto asignavimų, Proc.

Per ataskaitinius metus panaudotų

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis

nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos

įmokų pajamų, Eur



22.58 Benediktas Paulauskas

69.00 Benediktas Paulauskas

8.20 Benediktas Paulauskas

7,581.43 Benediktas Paulauskas, Diana

Skemundrienė

0.00 Benediktas Paulauskas, Kristina

Čiuderienė

0.00 Benediktas Paulauskas, Kristina

Čiuderienė

90.00 Eglė Jasulevičiūtė, Jurgita

Šidlauskienė

94.00 Judita Kliūčienė

TURTAS

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.Efektyviai valdyti Įstaigai patikėjimo teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (3177,69

kv.m.);

2. Siekti racionaliai naudoti įstaigos patalpas, skirtas pagrindinei veiklai vykdyti;

3. Siekti racionaliai naudoti įstaigos patalpas

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv.

m išlaikymo kaina, Eur

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis,

Proc.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto

kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos

administracijos darbuotojui, Kv. m

II. Kilnojamo turto valdymas

1.Racionaliai naudoti automobilių parką, skelbiant aukcionus nenaudojamoms

transporto priemonėms parduoti;

2. Inicijuoti naujos transporto priemonės įsigijimą pagal veiklos nuomą

Įstaigos naudojamos vienos transporto

priemonės išlaikymo kaina, Eur

PAGRINDINĖ VEIKLA

I. Socialinių paslaugų teikimas

I. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE

1. organizuoti motyvuojančias veiklas,  siekiant optimalaus užimtumo dienos centre;

2. padėti siekiant individualių lankytojų tikslų gebėjimų ugdymo ir palaikymo srityje;

3. padėti siekiant individualių lankytojų tikslų fizinės gerovės srityje;

4. padėti siekiant individualių lankytojų tikslų psichologinės gerovės srityje;

5.  padėti siekiant individualių lankytojų tikslų socialinės įtraukties srityje;

II. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

6.organizuoti motyvuojančias veiklas, siekiant optimalaus paslaugų gavėjų skaičiaus

paslaugoje;

7.teikti socialinio darbuotojo / socialinio darbuotojo padėjėjo paslaugas;

8.teikti kineziterapeuto paslaugas;

9.teikti slaugytojo / slaugytojo padėjėjo paslaugas;

III. APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

10. ugdyti įgūdžius, reikalingus savarankiškai gyventi atskirame būste;

11. padėti asmenims su negalia susirasti ir (ar) išlaikyti darbo ir (ar) mokslo vietą;

12.padėti siekiant individualiame  pagalbos planuose numatytų tikslų;

 

Asmenų su negalia, kuriems suteikta

transporto paslauga dalis, nuo visų

besikreipusių asmenų su negalia, Proc.

Senyvo amžiaus asmenų su negalia,

kuriems suteikta transporto paslauga dalis,

nuo visų besikreipusių senyvo amžiaus

asmenų, Proc.

Asmenų su negalia, vertinančių, kad dėka

gaunamų socialinių paslaugų gerėja jų

gyvenimo kokybė dalis nuo visų socialinės

globos paslaugas gavusių asmenų skaičius,

Proc.

Asmenų, kurie nuo paslaugų gavimo

pradžios nepakeitė paslaugos rūšies iš

dienos socialinės globos asmens namuose

dalis nuo visų paslaugų gavėjų, Proc.



80.00

93.30 Kristina Čiuderienė

67.00 Judita Kliūčienė

20.00 Diana Skemundrienė, Kristina

Čiuderienė

IV. TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA

13. informuoti apie trumpalaikės socialinės globos paslaugą NTAC „Korys“ puslapyje,

seniūnijų socialinio darbo organizatorius, siekiant optimalaus paslaugų gavėjų

skaičiaus;14. gerinti užimtumo paslaugas savaitgalių ar šventinių dienų metu;

15. organizuoti psichologinės pagalbos teikimą asmenims su negalia ir (ar) jų

artimiesiems;

16. organizuoti kineziterapijos ir (ar) ergoterapeuto paslaugų teikimą paslaugų

gavėjams;

VI. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS JŲ

NAMUOSE

17.organizuoti motyvuojančias veiklas, siekiant optimalaus paslaugų gavėjų skaičiaus

paslaugoje;

18.teikti socialinio darbuotojo / socialinio darbuotojo padėjėjo paslaugas;

19.teikti kineziterapeuto paslaugas;

20. teikti slaugytojo / slaugytojo padėjėjo paslaugas; esant poreikiui organizuoti

sveikatos priežiūros paslaugas bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigomis;

21. organizuoti psichologinės pagalbos teikimą  esant poreikiui;

Asmenų, padidinusių savarankiškumą dalis

nuo visų paslaugų gavėjų skaičiaus, Proc.

Šeimų, kurios naudojosi trumpalaikės

socialinės globos paslauga, kurių manymu

dėka gaunamų socialinių paslaugų turėjo

galimybę laikinam atokvėpiui dalis nuo

visų paslaugų gavėjų, Proc.

Asmenų dalis, kuriems socialinių paslaugų

poreikis nepervertintas iš dienos socialinės

globos asmens namuose į institucinę globą,

nuo visų paslaugų gavėjų, Proc.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas

1. organizuoti renginius, straipsnių publikavimą, skirtą visuomenės nuostatoms keisti;

2. užtikrinti paslaugų gavėjų ir jų artimųjų įtraukimą į paslaugų planavimą ir

vertinimą;

3.  diegti inovatyvias veiklas, siekiant didesnio paslaugų gavėjų savarankiškumo. (1

forma)

Įgyvendintų socialinio poveikio priemonių,

skatinančių neįgaliųjų socialinį

savarankiškumą, dalyvavimo galimybių

didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą

siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes

dalyvauti visuomenės gyvenime skaičius,

Vnt.



85.00 Kristina Čiuderienė

75.00 Eglė Jasulevičiūtė, Jurgita

Šidlauskienė, Kristina

Čiuderienė

1.00 Kristina Čiuderienė

BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS, SERTIFIKAVIMAS

I. Savanoriavimas

1. bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, skleidžiant informaciją apie NTAC „Korys“

ir pritraukiant praktikantus;

2. skleisti informaciją apie savanoriavimo galimybę  įstaigoje NTAC „Korys“

puslapyje;

3.bendradarbiauti su savanorius ruošiančiomis organizacijomis;

4. plėtoti darbo su savanoriais sritį NTAC „Korys“

Savanorių ir praktikantų dalis, kurie

įstaigoje dirbo / atliko praktiką ne mažiau

nei 1 mėnesį dalis nuo visų savanorių ir

praktikantų, Proc.

II. Bendradarbiavimas

1.išlaikyti esamus partnerius bei ieškoti naujų  bendradarbiavimo galimybių su

įstaigomis/įmonėmis, siekiant didesnės paslaugų įvairovės

Pasirašytų sutarčių dėl bendradarbiavimo

dalis, nuo visų įstaigų/įmonių/organizacijų

pasitelktų bendradarbiavimui, Proc.

III. Sertifikavimas

1. siekti paslaugų kokybės atitikties EQUASS kokybės sistemos kriterijams.

Įstaigos atitikimas EQUASS kokybės

vadybos pagrindiniams principams

(Lyderystė, personalas, teisės, etika,

partnerystė, dalyvavimas, orientacija į

asmenį, kompleksiškumas, orientacija į

rezultatus, nuolatinis gerinimas) gaunant

sertifikatą, Vnt.
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