
        Forma patvirtinta 

Kauno kartų namų direktoriaus 

                                     2018-02-01 įsakymu 1.4.-17 

 

BĮ KAUNO KARTŲ NAMAI 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

I SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

1.1. Įstaigos veiklos tikslas – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, tenkinti 

psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno įstaigos  gyventojo reikmes, sudaryti 

jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, 

materialinį ir buitinį aptarnavimą, ugdyti motinų gebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti 

joms integruotis į visuomenę, skatinti įstaigoje gyvenančių trijų kartų bendravimą ir 

bendradarbiavimą.  

 

1.2. Įstaigos veiklos pobūdis. Kartų namai tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga (socialinė veikla) po 

savo stogu glaudžiantys artimųjų neturinčius senelius ir patekusias į krizinę situaciją motinas su 

vaikais.  

 

1.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą: 

1.3.1. užtikrina Namų gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

1.3.2. atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globotinių interesams valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises; 

1.3.3. užtikrina Namų gyventojui globos (rūpybos), teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 

1.3.4. dirba socialinį darbą su Namų socialinių paslaugų gavėjais; 

1.3.5. užtikrina Namų gyventojų materialinį ir buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią 

aplinką; 

1.3.6. sudaro sąlygas senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau išlikti aktyviems ir gyventi visavertį 

gyvenimą jiems natūralioje aplinkoje; 

1.3.7. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas; 

1.3.8. teikia psichosocialinės pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą; 

1.3.9. teikia socialinės globos paslaugas, atitinkančias asmens savarankiškumo lygį; 

1.3.10. dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis 

(toliau – NVO), socialiniais partneriais, rėmėjais, siekdamas teigiamų pokyčių šeimose; 

1.3.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  STRUKTŪROS 

SCHEMA 

 

2.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 
 Administracijos 

darbuotojai 

(direktorius, 

pavaduotojas, 

specialistai) 

Padalinių 

vadovai 

Socialiniai 

darbuotojai 

Socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

Užimtumo 

specialistas 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

(slaugytojai, jų 

padėjėjai ir kt. 

specialistai) 

Etatų skaičius 

2018-12-31 

4 3 5 6 1 6 



Darbuotojų 

skaičius 

2018-12-31 

4 2 5 6 1 6 

Laisvi etatai 

2018-12-31 

- 

 

1 - - - - 

 

2.2. Planuojama įvertinti įstaigos darbuotojų, išskyrus darbininkus, kalendorinių metų veiklą pagal 

nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.  

Numatyta įvertinti 30 įstaigos darbuotojų.  

 

2.3. Įstaigos organizacinės struktūros schema. 

 
 

2.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. (Nurodyti, kas, kada, kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo 

programoje (kursuose) dalyvaus) 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigybė Trukmė, laikas 

1. Augustaitienė Gerda Socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

2. Aštrauskienė Regina Bendrosios praktikos slaugytoja 20 val./IV ketvirtis 

3. Babickienė Donata Socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

4. Beliūnienė Jūratė Socialinio darbuotojo padėjėja 16 val./IV ketvirtis 

5. Beniulytė Romualda Socialinio darbuotojo padėjėja 16 val./IV ketvirtis 

6. Bogomolovienė Nijolė Socialinio darbuotojo padėjėja 16 val./IV ketvirtis 

7. Judovičienė Gražina Bendrosios praktikos slaugytoja 20 val./IV ketvirtis 

8. Juknevičienė Renata Virtuvės darbininkė 6 val./II ketvirtis 

9. Klimantavičienė Ilona Veronika Direktorė 22 val./I, II ketvirtis 

10. Kubuolienė Austėja Kineziterapeutė 16 val./III, IV ketvirtis 

11. Lukošiūnienė Birutė Socialinio darbuotojo padėjėja 16 val./IV ketvirtis 

12. Marazienė Rima Pagalbos šeimai padalinio vadovė 27 val./I, II ketvirtis 

13. Mugauskienė Jūratė Vyresnioji socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 



14. Nokšaitė Neringa Vyresnioji specialistė 18 val./II, III ketvirtis 

15. Povilaitienė Birutė Socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

16. Sankauskienė Rimantė Vyriausioji slaugytoja 4 val./II ketvirtis 

17. Sausanavičienė Laima Socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

18. Stapulionienė Liuda Vyresnioji socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

19. Stelmokienė Laima Mitybos specialistas 6 val./II ketvirtis 

20. Šergalienė Sigita Direktorės pavaduotoja socialiniams 

reikalams 

24 val./III, IV ketvirtis 

21. Žekevičienė Violeta Socialinė darbuotoja 27 val./I, II ketvirtis 

 

 

III SKYRIUS 

PLANUOJAMOS GAUTI ĮSTAIGOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI  
 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

1 2 3 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 530598,33 

1.1. Iš jų (Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos)  

1.1.1. 02.03.02.007 424215,33 

1.1.2. 02.03.04.029 106383,00 

2. Valstybės biudžeto lėšos 41200,00 

2.1. Iš jų (Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias programas 

skiriamos) 

 

2.1.1. 02.03.04.025 41200,00 

3. Fondų lėšos (2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 

programa 8 prioritetas, LR Finansų ministerija) 

602828,22 

4. Kitos lėšos (Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) - 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, 

turinčiai  paramos gavėjo statusą 

500,00 

6. Parama - 

 Iš viso 1275126,55 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas numatomos įstaigos uždirbti 

lėšos 

100000,00 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4.1. Įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai 
Tikslas, uždaviniai Numatomas rezultatas  

1 2 

Socialinių paslaugų užtikrinimas senyvo amžiaus 

asmenims. 

Ilgalaikės/trumpalaikės globos ir socialinės priežiūros 

paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims. 

 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa (Senelių globos 

padalinys) bus suteikta 32 asmenims; Socialinė priežiūra 

(Pagyvenusių žmonių dienos centre) bus suteikta 25 

asmenims; 

 

Numatomas teikti paslaugų skaičius: 2 vnt.; 

 

Numatomas paslaugų kokybe patenkintų klientų skaičius 

procentine išraiška: 60 proc. 

Socialinių paslaugų užtikrinimas motinoms ir 

vaikams. 

Socialinės priežiūros ir bendrosios paslaugos 

motinoms ir vaikams. 

 

 

 

Numatomi paslaugų gavėjai: Socialinė priežiūra (Laikino 

gyvenimo namai motinoms ir vaikams) bus teikiama 12 

šeimų, (Savarankiško gyvenimo namai) – 4 šeimoms; 

Bendrosios paslaugos (Vieną kartą savaitėje atvežami maisto 

produktai iš Maisto banko ir dalinami mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms)  – 30 šeimų.   

 



 Planuojama, kad motinos įgys motinystės ir savarankiško 

gyvenimo  įgūdžių: Išsaugojusių vaiką šeimoje, dirbančių ar 

besimokančių, gavusių išsinuomoti būstą skaičiaus santykis 

20 proc. 

Tikslas ES projekto „Kauno kartų namų (Sąjungos 

a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ 

vykdymas. 

Planuojama, kad atliktų veiklų dalis nuo visų projekto 

veiklų procentine išraiška bus 10 proc. 

 

4.2. Kauno kartų namų informacija: 

4.2.1. Vietų (paslaugų gavėjų) įstaigoje skaičius. 

Senelių globos padalinys:  

• 32 vietų Senelių globos namai; 

• 25 vietų Pagyvenusių žmonių dienos centras. 

                Pagalbos šeimai padalinys: 

• 8 vietų Laikino gyvenimo namai motinoms ir vaikams; 

• Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centras (30 šeimų); 

• 4 vietų Savarankiško gyvenimo namai. 

 

4.2.2. Įstaigos padaliniai (adresas, teikiamos paslaugos padalinyje, vietų (gavėjų) skaičius, 

etatų skaičius). 

Savarankiško gyvenimo namus sudaro 3 butai keturioms šeimoms gyventi skirtingose Kauno 

miesto vietose:   

• Gvazdikų g. 5 (gali gyventi 2 šeimos),  

• Kranto al. 87 - 4 (gyvens 1 šeima), 

• Sąjungos a. 6 - 50 (gyvens 1 šeima). 

 

4.2.3. Įstaigos numatomas efektyvumo rodiklis, procentais (atsižvelgiant į įstaigoje esamų vietų 

(paslaugų gavėjų skaičių arba nustatytus normatyvus) skaičių ir užimtumą metų eigoje). 

Planuojami efektyvumo rodikliai:  

Senelių globos namų - 80 proc. 

Laikino gyvenimo namų motinoms ir vaikams - 80 proc.  

Pagyvenusių žmonių dienos centro - 60 proc. 

 

4.2.4. Numatyti vertinimai: (nurodyti datas) 

- paslaugų kokybės - rugpjūčio 20 – 24 dienomis; 

- paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis – rugpjūčio 20-24 dienomis;  

- atitikties globos normoms vertinimai gruodžio 10 – 14 dienomis. 

 

4.3. Projektinė veikla  

4.3.1. Bendra informacija apie įstaigos numatytas teikti paraiškas: 
Finansavimo šaltinis 

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Numatytų teikti  projektų 

skaičius 

Numatytos gauti lėšos, Eur 

 

1 2 3 

   

Iš viso   

Naujų paraiškų teikti nenumatyta, kol neįgyvendintas projektas Kauno kartų namų (Sąjungos 

a. 13 a) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ 

 

4.3.2. Detali informacija apie projektus:  
Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Finansuoti projektai   
Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 



1 2 3 

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 

programa 8 prioritetas, LR finansų ministerija 

Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13 a) 

infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo amžiaus 

asmenims“ 

1 289 496,32 

 

4.3.3. Įstaigos savarankiškai planuojami vykdyti projektai. 

Numatoma tęsti projektą su Kauno apskrities viešąja biblioteka „Ateinanti biblioteka“ 

senjorams (Senelių globos padalinyje). 
 

4.3.4. Planuojami vykdyti projektai:  

- Numatoma toliau vykdyti menines-edukacines dirbtuves su Kauno meno inkubatoriumi VšĮ 

„Artkomas“; 

- Pasirašyta Jungtinė veiklos (bendradarbiavimo) sutartis Nr. SU/2017 su VšĮ Inovacijų poligonu dėl 

paraiškos rengimo finansavimui gauti pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8-ą prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonę „54“, bei įgyvendinant projektą per 2018 metus, jeigu paraiška bus patvirtinta finansavimui 

gauti. 

- Kauno kartų namuose gyvenančios motinos dalyvaus projekte BYMBE - Jaunų mamų grąžinimas 

į mokymąsi, kurį kuruos Socialinių inovacijų fondas. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PADALINIŲ VADOVŲ INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 2018 METAMS 

 

5.1. Įstaigos padalinių vadovų  papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie įstaigos veiklos 

gerinimo. 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams: 

- patekti paraišką Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai dėl įstaigos akreditavimo 

priimti tarptautinius savanorius; 

- vesti sielovados užsiėmimus gyventojams; 

- ieškoti užsienio partnerių ir finansavimo galimybių darbuotojų mainų savaitei, įgyjant žinių 

darbui su Alzheimerio liga sergančiais asmenimis; 

Pagalbos šeimai padalinio vadovė: 

- Kauno kartų namuose gyvenančias motinas paskatinti dalyvauti projekte BYMBE - Jaunų 

mamų grąžinimas į mokymąsi, kurį kuruoja Socialinių inovacijų fondas, visapusiškai dalyvauti 

projekto įgyvendinime;  

- Organizuoti „Maisto banko“ maisto rinkimo akciją 2 kartus metuose , įtraukiant savanorius iš 

darbovietės ir švietimo įstaigų;  

Sveikatos priežiūros padalinio vyriausioji slaugytoja: 

- organizuoti vidinius mokymus darbuotojams sveikatos priežiūros, slaugos, ligų profilaktikos 

ir kt. temomis; 

Buitinių paslaugų padalinio vadovas: 

- organizuoti aplinkos tvarkymo darbus bei butų priežiūrą Savarankiško gyvenimo namuose; 

Pagyvenusių žmonių dienos centro vyriausioji socialinė darbuotoja: 

- ieškoti ir dirbti su savanoriais pagal numatomas ir naujas veiklos kryptis, atsižvelgiant į 

Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų poreikius ir pageidavimus; 

 

5.2. Įstaigos padalinių vadovų pasiūlymai dėl įstaigos veiklos efektyvumo didinimo. 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams: 

- skirti lėšų socialinių darbuotojų supervizijai; 



- kelti personalo kvalifikaciją mokymuose, lankantis panašias paslaugas teikiančiose 

institucijose; 

Pagyvenusių žmonių dienos centro vyriausioji socialinė darbuotoja: 

- nuolatinai ar laikinai įdarbinti reikalingų specialistų (psichologas, meno ir muzikos 

terapeutas ir kt.); 

- pagal Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų poreikius organizuoti jų atvežimą į Kartų 

namus. 

Pagalbos šeimai padalinio vadovė: 

- ieškoti būdų ir metodų, kaip greičiau įvertinti Laikino gyvenimo namuose gyvenančios 

motinos gebėjimą rūpintis savo vaiku; 

- pagreitinti priėmimą (dokumentacijos tvarkymą) į Kauno kartų namų Laikino gyvenimo 

namus motinoms ir vaikams bei Savarankiško gyvenimo namus; 

- suorganizuoti susitikimą su Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais 

seniūnijose su socialinės rizikos šeimomis; 

 

  

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 
(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

6.1.  Kaune  

Viso 24: Kauno tautinės kultūros centras, Lietuvos jogos asociacija, Jaunimo organizacija 

„A.C. Patria“,  labdaros iniciatyva „Laimės buveinė“, Motinos ir vaiko paramos -  labdaros fondas 

„Aušta“, Šeimos centras, Vyrų krizių centras, Kolpingo kolegija, Kauno kolegija, I. Lojolos kolegija, 

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos Sporto universitetas, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno Jėzuitų gimnazija, Kauno Maironio universitetinė 

gimnazija, Kauno Atžalyno progimnazija, Milikonių pagrindinė mokykla, Pr. Mašioto pradinė 

mokykla, vaikų darželis „Kūlverstukas“, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šeimos santykių 

institutas, Šeimos centras, UAB „Ave Vita“ , UAB Baltijos psichikos sveikatos centras. 

 

6.2. Lietuvoje  

Viso 4: Vilniaus universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Šv. Juozapo globos namai, 

Panevėžys, Klaipėdos globos namai. 

 

6.3. Užsienyje  

Viso 3: Sacra Famiglia senelių globos namai (Italija) , Utrechto universitetas (Olandija), 

Professional development and supervision center (Latvija). 

 

VII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose 

ataskaitos skyriuose) 

Kauno kartų namai patikėjimo teise iš Kauno miesto savivaldybės gavo likusią namo dalį 

adresu Gvazdikų g. 5. Vienoje namo dalyje gyvena daugiavaikė šeima, o kita pusė pastato buvo 

nenaudojama ir yra apleista. Planuojama padaryti remonto projektą, sąmatą ir gavus lėšų, atlikti 

remontą.  

 

Kauno kartų namai yra akredituota organizacija, kuri įgijusi teisę dalyvauti Europos savanorių 

tarnybos projektuose ir turi priimančios organizacijos statusą. 2018 metų rudenį Kauno kartų 

namuose planuojama priimti vieną savanorį pagal Erasmus+ projektą. 
 



 

 

 

Įstaigos vadovas                         ______  Ilona Veronika Klimantavičienė 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 


