NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS (pildomas 2 naujų rodiklių aprašymais)
Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims,
turintiems proto ir (arba) psichikos negalią)
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Pertvarkomų
įstaigų
gyventojai, kurie
apsigyveno
investicijas
gavusiose
socialinių
paslaugų
įstaigose

skai
čius

Pertvarkomos įstaigos – įstaigos,
nurodytos LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d.
įsakyme Nr. A1-271 „Dėl atrinktų
pertvarkai stacionarių socialinės globos
įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių
namų sąrašo patvirtinimo“

Automatiš
kai
apskaičiuo
jamas

Skaičiuojamas
sumuojant
unikalius
pertvarkomų
įstaigų
gyventojus,
kurie per
vienerių metų
laikotarpį po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos buvo
apgyvendinti
investicijas
gavusiose
socialinių
paslaugų
įstaigose

Investicijas gavusios socialinių
paslaugų įstaigos – investicijas gavę
specializuoti slaugos ir globos, grupinio
gyvenimo ir (ar) savarankiško
gyvenimo namai bei apsaugotas būstas.
Specializuoti slaugos ir globos namai –
įstaiga, kurioje teikiamos specializuotos
slaugos ir socialinės globos paslaugos.
Specializuotos slaugos ir socialinės
globos paslaugos - tai visuma
specializuotos slaugos ir socialinės
globos paslaugų, kurias teikiant
asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių
paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė
kompleksinė specialistų priežiūra.
Specializuotos slaugos ir socialinės
globos paslaugos teikiamos 24 valandas

Duomenų
šaltinis

Pasiekimo
momentas

Atsakinga
institucija

Pirminiai
šaltiniai:
Pertvarkomos
įstaigos ir
investicijas
gavusios
socialinių
paslaugų
įstaigos
sudaryti per
vienerius
metus po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos
perkeltų
asmenų
sąrašai („MS
Excel“ arba
„Word“
formatu)

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai per
vienerius metus
po projekto
įgyvendinimo
pabaigos
investicijas
gavusiose
socialinių
paslaugų
įstaigose bus
apsigyvenęs
numatytas
pertvarkomos
įstaigos
gyventojų
skaičius

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas

Antriniai
šaltiniai:
ataskaitos po
projekto

per parą, ne daugiau kaip 40 asmenų su
negalia viename atskirtame pastate ir
ne daugiau kaip 6–10 asmenų viename
padalinyje (grupėje).
Grupinio gyvenimo namai – namų
aplinkos sąlygų sukūrimas ir
kompleksinės pagalbos suteikimas
asmenims namuose, kuriuose gyvena iki
10 nesavarankiškų ar iš dalies
savarankiškų asmenų su negalia,
kuriems reikalinga nuolatinė globa.
Grupinio gyvenimo namų gyventojams
socialinės, sveikatos priežiūros,
užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos
paslaugos organizuojamos ir teikiamos
bendruomenėje.
Savarankiško gyvenimo namai – namų
aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų
paslaugų suteikimas asmenims
(šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės,
intensyvios priežiūros, sudarant jiems
sąlygas savarankiškai tvarkytis savo
asmeninį (šeimos) gyvenimą. Tai yra
socialinės priežiūros paslauga, teikiama
asmeniui suteiktoje gyvenamojoje
vietoje, ne daugiau kaip 10 iš dalies
savarankiškų suaugusių asmenų su
negalia. Savarankiško gyvenimo
namuose asmenys patys tvarkosi savo
buitį, iš dalies padedant socialiniam
darbuotojui.

finansavimo
pabaigos

Apsaugotas būstas - asmens
apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas
namų aplinkoje bei reikalingų paslaugų
organizavimas bendruomenėje, siekiant
kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir
plėtoti asmens socialinius ir
savarankiško gyvenimo įgūdžius. Tai
yra socialinės priežiūros paslauga,
teikiama asmeniui suteiktoje
gyvenamojoje vietoje, kurioje
apgyvendinti gali būti ne daugiau kaip 4
iš dalies savarankiški suaugę asmenys
su negalia
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Investicijas
skai
gavusiose
čius
socialinių
paslaugų
įstaigose
gyvenantys
asmenys,
pasinaudoję
dienos centrų,
dienos užimtumo
centrų ir (ar)
socialinių
dirbtuvių
paslaugomis

Investicijas gavusios socialinių
paslaugų įstaigos – investicijas gavę
grupinio gyvenimo namai, savarankiško
gyvenimo namai ir (ar) apsaugotas
būstas.
Dienos centrų, dienos užimtumo
centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių
paslaugos – paslaugos, teikiamos
dienos centruose, dienos užimtumo
centruose ir (arba) socialinėse
dirbtuvėse
Grupinio gyvenimo namai – namų
aplinkos sąlygų sukūrimas ir
kompleksinės pagalbos suteikimas
asmenims namuose, kuriuose gyvena iki
10 nesavarankiškų ar iš dalies
savarankiškų asmenų su negalia,

Automatiš
kai
apskaičiuo
jamas

Skaičiuojamas
sumuojant
unikalius
investicijas
gavusiose
socialinių
paslaugų
įstaigose
gyvenančius
asmenis, kurie
per vienerių
metų laikotarpį
po projekto
įgyvendinimo
pabaigos
pasinaudojo
dienos centrų,
dienos
užimtumo

Pirminiai
šaltiniai:
investicijas
gavusios
socialinių
paslaugų
įstaigos
sudarytas jos
gyventojų,
per vienerių
metų
laikotarpį po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos
pasinaudojusi
ų dienos
centrų,
dienos

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai per
vienerių metų
laikotarpį po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos dienos
centrų, dienos
užimtumo
centrų ir (ar)
socialinių
dirbtuvių
paslaugomis bus
pasinaudojęs
nustatytas
asmenų skaičius

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas

kuriems reikalinga nuolatinė globa.
Grupinio gyvenimo namų gyventojams
socialinės, sveikatos priežiūros,
užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos
paslaugos organizuojamos ir teikiamos
bendruomenėje.
Savarankiško gyvenimo namai – namų
aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų
paslaugų suteikimas asmenims
(šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės,
intensyvios priežiūros, sudarant jiems
sąlygas savarankiškai tvarkytis savo
asmeninį (šeimos) gyvenimą. Tai yra
socialinės priežiūros paslauga teikiama
asmeniui suteiktoje gyvenamojoje
vietoje ne daugiau kaip 10 iš dalies
savarankiškų suaugusių asmenų su
negalia. Savarankiško gyvenimo
namuose asmenys patys tvarkosi savo
buitį, iš dalies padedant socialiniam
darbuotojui.
Apsaugotas būstas - asmens
apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas
namų aplinkoje bei reikalingų paslaugų
organizavimas bendruomenėje, siekiant
kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir
plėtoti asmens socialinius ir
savarankiško gyvenimo įgūdžius. Tai
yra socialinės priežiūros paslauga
teikiama asmeniui suteiktoje
gyvenamojoje vietoje, kurioje
apgyvendinti gali būti ne daugiau kaip 4

centrų ir (ar)
socialinių
dirbtuvių
paslaugomis

užimtumo
centrų ir (ar)
socialinių
dirbtuvių
paslaugomis,
sąrašas („MS
Excel“ arba
„Word“
formatu)
Dienos
centrų,
dienos
užimtumo
centrų ir (ar)
socialinių
dirbtuvių
sudaryti per
vienerių metų
laikotarpį po
projekto
įgyvendinimo
pabaigos jų
teikiamomis
paslaugomis
pasinaudojusi
ų asmenų
(investicijas
gavusių
socialinių
paslaugų
įstaigų
gyventojų)
sąrašai („MS

iš dalies savarankiški suaugę asmenys
su negalia

Excel“ arba
„Word“
formatu)

Dienos centras – dienos ir trumpalaikės
socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų
asmenims su proto ar psichine negalia
teikimas bendruomenėje, kurių metu
sukuriamos sąlygos lankytojų galių ir
gebėjimų realizavimui.
Dienos užimtumo centras – socialinės
priežiūros paslaugų asmenims su proto ar
psichine negalia teikimas bendruomenėje,
siekiant ugdyti jų savarankiškumą, gerinti
gyvenimo kokybę ir įgalinti visaverčiam
socialiniam gyvenimui bendruomenėje.
Socialinės dirbtuvės − ne pelno siekiantis
organizacinis vienetas, kuriame vykdoma
asmenų su proto ar psichine negalia
darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su
darbo santykiais, siekiant pagaminti rinkoje
paklausius produktus ir (ar) teikti
paslaugas.

Antriniai
šaltiniai:
ataskaitos po
projekto
finansavimo
pabaigos.

