
 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

 

 

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS METINĖ ATASKAITA 

2018 m.  

 

Laikotarpis Tikslai, uždaviniai, priemonės Rezultatai, kriterijai Atsakingi ir 

vykdytojai 

Pasiekti rezultatai, įvykdytos veiklos 

Metų eigoje Organizuoti globos namų tarybos 

posėdžius 1 kartą į ketvirtį, esant 

būtinybei ir dažniau. 

Bus inicijuojama pozityvi 

globos namų bendruomenės 

narių iniciatyva veiklai, 

aktyvės dalyvavimas globos 

namų savivaldoje. 

Tarybos pirmininkė 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

T. Kiminienė 

2018 m. vasario 6 d. visuotinio darbuotojų 

susirinkimo metu į Jurdaičių SGN tarybą 

išrinkti 4 darbuotojai: Valė Šidlauskienė, 

Giedrė Ramašauskienė, Rita Nutautienė, 

Toma Kiminienė. Jurdaičių SGN gyventojų 

taryba į SGN namų tarybą išrinkti 3 

gyventojų tarybos nariai: Regina 

Alšteinaitė, Virga Paulauskaitė, Česlovas 

Paškevičius. Jurdaičių SGN tarybos 

posėdžio metu tarybos pirmininku išrinkta – 

Toma Kiminienė, pirmininko pavaduotoja – 

Rita Nutautienė, sekretore – Giedrė 

Ramašauskienė. 

Per metus įvyko 6 globos namų tarybos 

posėdžiai, kurie užprotokoluoti. 

Metų eigoje Palaikyti nuolatinius ryšius su 

bendruomene: rengti bendrus 

renginius, dalyvauti organizuojamose 

bendruomeninėse mugėse. 

Žiniasklaidoje informuoti visuomenę 

apie globos namų gyventojų 

gyvenimo aktualijas. 

Keisis visuomenės požiūris į 

psichikos sutrikimų turinčius 

asmenis. 

Socialinė darbuotoja, 

globos namų tarybos 

sekretorė G. 

Ramašauskienė 

Norint palaikyti nuolatinius ryšius su 

įvairiomis bendruomenėmis, suorganizuotos 

bendruomeninės ir respublikinės šventės:  

- neįgaliųjų teatrų šventė ,,Mūzų glėbyje – 

2018“; 

- renginys ,,Išminties kraitelė“; 

- renginys skirtas tarptautinei neįgaliųjų 

žmonių dienai paminėti ,,Mes kartu...“. 

Sudalyvauta organizuotose 

bendruomeninėse mugėse:  

- Žagarės vyšnių festivalio mugėje, 



 

 

- Skaistgirio bendruomenės šventės 

,,Mykolinės“ mugėje. 

Bendradarbiaujant su Joniškio rajono 

laikraščiu ,,Sidabrė“ visuomenė buvo 

informuojama apie globos namų gyventojų 

gyvenimo aktualijas. 

Nuolat atnaujinama aktuali informacija 

Jurdaičių socialinės globos namų 

internetinėje svetainėje ir ,,Facebook“ 

paskyroje. 

Metų eigoje Tarpininkauti, atstovauti ir teikti 

globos namų gyventojų pasiūlymus, 

pageidavimus administracijai 

paslaugų gerinimo ir tobulinimo 

klausimais. 

“Kliento balsas“ – svarbus 

veiksnys, užtikrinant įstaigos 

gyventojų orumo išsaugojimą 

ir gyvenimo kokybės 

gerinimą. 

Gyventojų tarybos 

nariai 

Svarstyti Jurdaičių SGN gyventojų 

nusiskundimai dėl valgykloje teikiamo 

maisto raciono. Nutarta organizuoti skyrių 

susirinkimus, kurių metu rekomenduota 

išklausyti gyventojų skundus ir motyvuoti 

išreikšti savo nuomonę raštu valgykloje 

esančioje skundų ir pageidavimų knygoje. 

Bendradarbiaujant ir tarpininkaujant su 

Joniškio rajono savivaldybės socialinės 

paramos ir sveikatos skyriumi bei Šiaulių 

teritorinės darbo biržos Joniškio skyriumi, 

trims Jurdaičių SGN gyventojoms 

gyvenančioms įstaigai priklausančiame 

bute, suorganizuotas socialinių paslaugų 

paketas integracijai į visuomenę, gyventojos 

įregistruotos Užimtumo tarnyboje.  

Metų eigoje Svarstyti darbuotojų ir globos namų 

gyventojų tarpe iškilusias tarpusavio 

santykių problemas, analizuoti 

gyventojams garantuojamų teisių ir 

pareigų santykį. 

Informatyvi socialinės globos 

namų bendruomenė – 

tolerantiška darbo ir 

gyvenamoji aplinka. 

Jurdaičių socialinės 

globos namų taryba 

Raštiškų skundų negauta. 

Metų eigoje Svarstyti ir drausminti globos namų 

gyventojus ir darbuotojus, 

nesilaikančius vidaus tvarkos 

taisyklių. 

Rami ir saugi globos namų 

gyvenamoji aplinka. 

Jurdaičių socialinės 

globos namų taryba 

Bendradarbiaujant su Joniškio rajono 

policijos komisariato pareigūnais, globos 

namų gyventojai, nesilaikantys ir grubiai 

pažeidinėjantys vidaus tvarkos taisykles,  

pažeidinėjantys viešą tvarką, smurtaujantys 



 

 

prieš kitus asmenis, beglobių gyvūnų 

maitinimą įstaigos teritorijoje buvo 

supažindinti su administracine atsakomybe. 

Vykdant  neigiamo pobūdžio įvykių, 

gyventojų agresijos, konfliktų ir streso  bei 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevenciją,  

suorganizuotas įstaigos psichologės 

paskaitų ciklas, skirtas gyventojams. 

Metų eigoje Supažindinti globos namų 

bendruomenę su globos namų veiklą 

reglamentuojančiais valstybės 

valdymo institucijų dokumentų 

pakeitimais. 

Didės globos namų 

bendruomenės sąmoningumas 

ir kompetencija. 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

Jurdaičių socialinės globos namų 

bendruomenės nariai buvo supažindinti su 

asmens duomenų apsaugos įstatymu ir 

būtinaisiais veiksmais gaisro atveju. 

    Metų eigoje Inicijuoti ir organizuoti savanoriškas 

gyventojų ir darbuotojų talkas skirtas 

globos namų aplinkos tvarkymui. 

Tvarkinga ir saugi globos 

namų aplinka. 

Gyventojų tarybos 

nariai 

Suorganizuotos bendros savanoriškos 

gyventojų ir darbuotojų talkos rudens 

sezono metu. 

 

 

 

Jurdaičių socialinės globos namų tarybos sekretorė                                    G. Ramašauskienė 


