
 

 
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS 

 

2018 metai Jurdaičių globos namams išskirtini tuo, kad buvo kupini darbų, įvykių, 

naujovių ir iššūkių.   

Globos namų veiklos rezultatai išsamiai pateikti 2018 m. veiklos plano ataskaitoje, 2018 

m. finansinių ataskaitų rinkinyje ir 2018 m. biudžeto vykdymo rinkinio ataskaitose, kurios 

viešinamos Jurdaičių socialinės globos namų internetinėje svetainėje.  

Praėjusiais metais globos namuose buvo įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimai asmens duomenų valdymui ir tvarkymui, įstaigai suteikta savanorius 

priimančios organizacijos akreditacija, gauta  labdaros siunta iš Amerikos armijos karinio 

dalinio. Globos namuose lankėsi Amerikos ambasados pareigūnai. 

Per 2018 metus atlikta nemažai įstaigos patalpų ir aplinkos tvarkymo  darbų tam, kad 

būtų pagerintos žmonių, gyvenančių globos įstaigoje, gyvenimo sąlygos: prie gyvenamųjų 

kambarių pradėtos įrenginėti higienos patalpos, sumažintas triviečių kambarių skaičius. Tam, 

kad būtų galima mūsų klientams ir darbuotojams saugiai ir oriai judėti įstaigos teritorijoje -

atnaujinta aplinkos infrastruktūra: sutvarkyti  laiptai, takai, įrengtos nuovažos neįgaliesiems. 

 Fizinės aplinkos gerinimo aspektai neatsiejami nuo psichologinio klimato gerinimo 

įstaigoje, kultūros ir vertybių formavimo įstaigos bendruomenėje. Be privalomų kvalifikacijos 

tobulinimo mokymų darbuotojams kuriamos naujos tradicijos – organizuojami neformalūs 

susitikimai, šventės ir kt. 

Pagrindiniame mūsų darbo lauke visada buvo ir yra – žmonės. Žmonės, gyvenantys 

įstaigoje, ir žmonės, dirbantys įstaigoje. Žmonės, gyvenantys bendruomenėse ir globojantys 

savo artimuosius, bei žmonės, kurių kaimynystėje, netolimoje ateityje įsikurs dalis globos namų 

gyventojų.  

Žmonėms, kurie globoja savo artimuosius namų aplinkoje, nuo 2018 m. lapkričio 

mėnesio, globos namuose pradėjus teikti laikino atokvėpio socialinės globos paslaugas, 

sudaryta galimybė pasinaudoti šia paslauga, ir turėti laiko sau: atostogoms, mokymuisi, 

komandiruotei ir t.t. 

Šalyje pradėta vykdyta globos įstaigų pertvarka, orientuota į bendruomeninių paslaugų 

teikimą, skatina nuolat ieškoti naujų įstaigos veiklos tobulinimo krypčių, spartinančių  neįgalių 

asmenų socializacijos procesą bei integraciją į visuomenę. Stiprinamas bendradarbiavimas su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis, Joniškio rajono savivaldybe. Veiksminga 

komunikacija prisideda prie visuomenės požiūrio formavimo ir vertybinių nuostatų kaitos 

bendruomenėje. 

Per 2018 metus atlikta labai daug darbų, kurie įvertinami apčiuopiamais kiekybiniais 

rodikliais, tačiau išmatuoti kokybiniu aspektu tai, ką kasdien savo darbe žmogus perduoda 

žmogui, neįmanoma – nėra tokio mato. Didžiuojuosi viena iš pagrindinių įstaigos stiprybių -  

kūrybinga, inovatyvia, atvira pokyčiams, kompetentinga, didelę darbo patirtį sukaupusia 

darbuotojų komanda (valdymo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros, aptarnavimo ir ūkio 

padalinių). Tik per nuolatinį bendradarbiavimą, sunkumų ir kliuvinių išdiskutavimą, buvo rasti 

ir priimti tinkamiausi sprendimai visose įstaigos veiklos srityse. 

Globos namai ir ateityje sieks užtikrinti darnią, orią ir saugią aplinką bei sąlygas 

kiekvienam asmeniui gauti individualią, jo poreikius atitinkančią pagalbą, nuolatinį paslaugas 

teikiančių darbuotojų kompetencijų tobulinimą ir kvalifikacijos kėlimą, bendruomeninių 

paslaugų plėtrą ir efektyvų įstaigos veiklos organizavimą. 
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę 

(trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis 

psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų, kurie negali gyventi savo namuose ar 

savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas. 

Globos namuose teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, o nuo 2018 m. 

lapkričio mėnesio ir laikino atokvėpio paslauga. Šių paslaugų paskirtis – savalaikių ir būtinų 

paslaugų kompleksas asmenims su proto ar psichikos negalia, kuriems nustatytas 0 – 40 

procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kurių artimieji 

dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar studijų bei kitų 

priežasčių) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems 

reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, teikiama kompleksinė, specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba. 

Pagrindiniai Jurdaičių socialinės globos namų tikslai yra teikti socialinę globą, 

užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus, tenkinti 

psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, 

jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę 

palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; atsižvelgiant į globos namų gyventojų 

savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir 

padėti integruotis į bendruomenę. 

Be pagrindinių savo tikslų įstaiga taip pat siekia formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į 

asmenį su negalia, skatinti gyventojų savirealizaciją, saviraišką, aktyvų dalyvavimą globos 

namų ir bendruomenės gyvenime, propaguoti sveiką gyvenseną, vykdyti žalingų įpročių 

prevenciją, plėsti reabilitacijos galimybes. 

Jurdaičių socialinės globos namai vykdydami savo veiklą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos konstitucija, Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Organizacijos 

teisiniais aktais ir dokumentais, Lietuvos respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, steigėjo 

įsakymais, Jurdaičių socialinės globos namų nuostatais (Patvirtinta Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-260 (Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-

473, 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-232 redakcija) bei kitais lokaliniais teisės aktais.  

 

2. 2018 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Įstaigos veiksmai, numatyti 2018 m. veiklos plane, ir jų įgyvendinimas: 

 
1. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias 

paslaugas 

Ataskaitiniais metais įstaigoje teikta ilgalaikė socialinė globa 294 asmenims, atliktas 

išsamus ir visapusiškas jų poreikių vertinimas, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualūs 

socialinės globos planai. Užtikrinant įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą ir 

sudarant sąlygas jų kokybiškam ir patogiam gyvenimui sukurta tinkama fizinė aplinka:  atlikus 

pagrindinio 150 vietų gyvenamojo korpuso ir kultūros namų pagrindinių laiptų remonto darbus, 

įrengus nuovažas, atnaujinus įstaigos teritorijoje esančius pėsčiųjų takus, užtikrintas saugus 

judėjimas 290 asmenų, triviečių kambarių skaičius sumažintas nuo 43 iki 41. 290 asmenų 

užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą, jeigu to 

reikalauja jų sveikatos būklė. 16 asmenų aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais 

gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais - 5 asmenys, dantų 

protezais - 4, akiniais - 4, kojų protezais - 1, ramentais - 2). 

Nuolat palaikomi, ugdomi asmenų socialiniai bei savarankiško gyvenimo įgūdžiai.  

Asmenys skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais. 2018 m. 155 asmenys palaikė ryšius su 

artimaisiais. Per 2018 m.: 
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- globos įstaigoje apsigyveno 10 asmenų, turinčių artimuosius; 

- mirė 12 asmenų, turinčių artimuosius; 

- 4 asmenų artimieji mirė; 

- 3 asmenų artimieji atsisakė bendrauti su įstaigoje gyvenančiais asmenimis. 

Metų pabaigoje asmenų, palaikiusių ryšius su artimaisiais, buvo 141. 

Asmenys skatinami nuolat dalyvauti savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos 

ir (ar) užimtumo programose. 2018 m. 150 asmenų nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių 

ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose (keramikos užsiėmimai,  meninės 

veiklos užsiėmimai, maisto gaminimas, daržovių, vaistažolių auginimas, aplinkos, želdinių 

tvarkymas ir priežiūra, pynimas iš vytelių, medžio drožyba, buities įgūdžių ugdymas, siuvimo, 

mezgimo, nėrimo užsiėmimai ir kt.). 

Darbuotojai padeda ugdyti asmenų gebėjimus savarankiškai tvarkytis gyvenamąją 

aplinką, gamintis maistą. Ataskaitinio laikotarpio metu 180 asmenų savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką (savarankiškas ar dalinis gyvenamųjų kambarių 

tvarkymas, lauko aplinkos tvarkymas, želdinių priežiūra ir kt.), 52 asmenys savarankiškai ar 

padedant darbuotojams gaminosi maistą. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas ligų/susirgimų prevencijai, 53 asmenys 

dalyvavo širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programose, 23 asmenys - prostatos specifinio 

antigeno tyrime, 7 asmenys - gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje, 248 asmenys - 

plaučių ligų prevencijos tyrime, 175 asmenys - bendrajame kraujo tyrime. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas žalingų įpročių prevencijai, 150 asmenų 

dalyvavo bendrosios praktikos slaugytojų skaitytose sveikatingumo paskaitose, psichologo bei 

medicinos psichologo organizuotuose individualiuose ir grupiniuose pokalbiuose apie tabako, 

alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą žmogaus organizmui. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai, 213 

asmenų dalyvavo įstaigos psichologo skaitytų paskaitų, skirtų gyventojų agresijai, konfliktams 

ir stresams valdyti, cikle, socialinių darbuotojų ir bendrosios praktikos slaugytojų pravestose 

paskaitose bei susitikimuose su bendruomenės pareigūnais dėl kylančių problemų, susijusių su 

neigiamo pobūdžio įvykiais, sprendimo. 

Ataskaitiniais metais buvo planuota 3 asmenis, turinčius negalią, integruoti į 

bendruomenę. Atlikti veiksmai trijų moterų integracijai į visuomenę: Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu joms skirtas socialinis būstas Joniškyje, jos registruotos 

užimtumo tarnyboje, su savivaldybės socialinės paramos skyriumi suderinti veiksmai dėl 

socialinių paslaugų tęstinumo. 2019 m. pradžioje moterys išvyks į Joniškio miestą gyventi 

savarankiškai.  

 

2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams 

 

Ataskaitiniais metais 18 asmenų gavo trumpalaikę socialinę globą įstaigoje. 2018 m. 

pradžioje trumpalaikė socialinė globa buvo teikiama 3 asmenims, per metus į įstaigą atvyko 

trumpalaikei socialinei globai 15 asmenų, pasibaigus sutarties laikui, iš įstaigos išvyko 10 

asmenų. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. įstaigoje pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos 

„Laikino atokvėpio“ paslaugos. Šia paslauga 2018 m. pasinaudojo 1 asmuo. Metų pabaigoje 

trumpalaikė socialinė globa buvo teikiama 7 asmenims. 

 

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

 

Kaip ir kasmet įstaigoje planuota sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti savo profesinę 

kompetenciją. Pasiekti rezultatai: 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų 

tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus. 20 

įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją daugiau 

nei 16 akademinių valandų per metus, papildomų valandų skaičius 326. 5 sveikatos priežiūros 

specialistai tobulino savo profesinę kompetenciją. 8 darbuotojai (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys), tobulino savo profesinę kompetenciją. 7 darbuotojai dalyvavo 
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mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, 

bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis. 

Įstaigoje įgyvendintos priemones, užtikrinančios darbuotojų saugumą ir gerinančios jų 

darbo sąlygas:  

- 115 darbuotojų pagerintos darbo sąlygos įsigijus  funkcines lovas bei kitą sveikatos bei 

socialinei priežiūrai reikalingą turtą (automatinius neštuvus, vaistų spintas, vaistų paskirstymo 

dispenserius), radijo stoteles ir kitą pagalbos išsikvietimo sistemos įrangą, baldus ir kitą įrangą 

poilsio kambariui, atnaujinus esamą kompiuterinę įrangą, įsigijus naujus stacionarius 

kompiuterius su reikiama įranga ir programomis (5 vnt.) bei aplinkos tvarkymo įrangą (2 

žoliapjoves, pūstuvą lapams, sniegui);  

- 100 proc. darbuotojų organizuoti darbų saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos 

mokymai; 

- įvyko 10 dalykinių socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimų, kurių metu 

analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų. 

Įstaigoje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų 

tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus: atliktas įstaigoje 

tvarkomų asmens duomenų auditas (esamos duomenų tvarkymo situacijos analizė ir sprendimų 

parinkimas), parengti lokaliniai teisės aktai asmens duomenų teisinės apsaugos srityje, paskirtas 

duomenų apsaugos pareigūnas. 
 

1 lentelė. 2018 metų patvirtinti asignavimai, skirti įstaigos veiklai finansuoti 
 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 

planas 

Asignavimų 

planas*, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų plane, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui, dalis 

(proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

03 03 
Socialinių paslaugų ir 

integracijos plėtra 

2284 2460,4 2341,3 95 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama 0 0 0 0 

 Kitos lėšos 200 220,9 220,9 100 

Asignavimai asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, didėja 

7 procentais, nes patikslintas planas padidintas 2017 m. viršplaninėmis įmokomis 89,3 tūkst. 

Eur. ir 2018 metais surinktomis didesnėmis negu planuota įmokomis 87,1 tūkst. Eur. Daugiau 

įmokų surinkta dėl 2018 m. didėjusių klientų pensijų. 

Kitų lėšų surinkta 10 procentų daugiau nei planuota. Teikiant trumpalaikės globos 

paslaugas surinkta daugiau lėšų, nes paslaugos teiktos didesniam negu planuota paslaugų 

gavėjų skaičiui. 

 

1. SOCIALINIO PADALINIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

įgyvendinama programa, kurios vienas iš tikslų – perėjimas nuo institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų (neįgalių asmenų integravimas į bendruomenes, socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtojimas neįgaliesiems) - globos namuose kasmet mažinamas vietų 

skaičius. Taip siekiama skatinti neįgaliųjų savarankiškumą, plėtoti paslaugų neįgaliesiems 

prieinamumą bendruomenėje. 

Atsižvelgiant į asignavimų valdytojo programos „Socialinių paslaugų ir integracijos 

plėtra“ esmines gaires įstaigoje mažinamas ilgalaikę socialinę globą gaunančių gyventojų 

skaičius. 
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Globos namų gyventojų kaitos ir pasiskirstymo analizė 

2 lentelė. Globos namų gyventojų pokytis 2017-2018 metais 

 2017 m. 2018 m. 

1. Gyventojų skaičius metų pradžioje  282 283 

2. Atvyko per metus  14 13 

 2.1. iš jų iš kitos globos įstaigos  3 1 

 2.2. iš savo (giminių, globėjų) namų  11 12 

3. Išvyko per metus   1 

4. Mirusių gyventojų skaičius metų pabaigoje  13 15 

5.Gyventojų, atvykusių trumpalaikei socialinei globai, 

skaičius 

8 15 

6. Gyventojų, gavusių trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius metų pabaigoje 

4 7 

5. Bendras gyventojų skaičius metų pabaigoje 291 295 

 

Fiksuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas lyginant su 2017 metais. Mažėjimo faktą 

lemia Lietuvos Respublikos socialinė politika –  perėjimas nuo institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų,  stacionarių globos įstaigų skaičiaus mažinimas tokiose 

įstaigose apgyvendinant tik sunkią negalią turinčius asmenis.  

2017-2018 metais patvirtintas vietų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skaičius buvo 

283,  2019 metams patvirtintas vietų skaičius – 273.  

Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje pradėta teikti 2017 m. rugpjūčio mėn. Ši paslauga 

yra patraukli visuomenei, jos paklausa didelė tiek savivaldybių mastu, tiek individualiai.  

 

1. Diagrama. Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį  

 

Vertinant gyventojų kontingentą pagal lytį galima teigti, kad 2017 ir 2018 metais vyrai 

sudarė 57 proc. visų globos namų gyventojų.  

Atitinkamai vertinant asmenis pagal amžių 2017 metų duomenimis 36 proc. gyventojų 

buvo iki 49 metų amžiaus, 46 proc. gyventojų buvo 50-69 metų amžiaus. Likę vyresni kaip 69 

metų sudarė 18 proc. visų globos namų gyventojų. 2018 metais asmenų iki 49 metų amžiaus 

įstaigoje gyveno 33 proc., 50-69 metų amžiaus asmenų buvo 48 proc., vyresni kaip 69 metų 

amžiaus sudarė 19 proc.  

Įvertinus duomenis galima teigti, kad įstaigos kontingento senėjimo tendencija išlieka –   

asmenų, jaunesnių kaip 49 m., skaičius 2018 m. palyginus su 2017 m., sumažėjo 3 proc. Jeigu 

dar įvertintume naujai apgyvendinamų asmenų negalios lygį, kai dažniausiai ilgalaikei globai 

atvyksta žmonės, kad ir jauni, bet turintys sunkią negalią, galėtume teigti, jog įstaigos gyventojų 

kontingentas kasmet reikalauja vis didesnės priežiūros ir didesnių išlaikymo sąnaudų.  

Globos namuose 2017 m. pabaigoje gyveno 283 asmenys, 2018 m. pabaigoje 280 

asmenų. 
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2 diagrama. Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 

 
 

2017 m.  ir 2018 m. įstaigoje gyvenantys asmenys, turintys psichinę negalią, sudarė 52%, 

o asmenys, turintys proto negalią, sudarė 48%. Analizuojant duomenis galima teigti, kad 2018 

metais, lyginant su 2017 metais, tiek psichinę negalią turinčių asmenų, tiek protinę negalią 

turinčių asmenų skaičius išlieka toks pat.  

2018 metais 1,5% padidėjo specialios nuolatinės slaugos poreikius ir 3,6% nuolatinės 

slaugos poreikius turinčių asmenų skaičius. Minimalų neįgaliųjų skaičiaus didėjimą lemia 

kontingento senėjimas. Demensijos negalią turinčių asmenų skaičius nepakito. 

Socialiniai ryšiai 

Vienas iš svarbiausių socialinio darbo aspektų globos namuose yra įstaigos gyventojų 

ryšių su artimaisiais palaikymas, nes tai ne tik saugumo bazė, bet ir asmenybės vystymosi, 

augimo ir savęs, kaip individo, realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina 

aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą, o tai savo ruožtu turi įtakos 

žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams 

prisitaikyti. Nutrūkusių kontaktų atkūrimas ir ryšių su artimaisiais palaikymas lieka vienu iš 

pagrindinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. 

 

3 diagrama. Gyventojų socialinė padėtis 
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Globos namų gyventojų socialinė padėtis lyginant 2017 m. ir 2018 m. kito nežymiai. 

Kasmet į globos namus gyventi atvykstantys asmenys dažniausiai atvyksta iš šeimų, turi 

giminaičių, šeimos narių, su kuriais bendravimas nenutrūksta. Apie 75 % įstaigoje gyvenančių 

asmenų, turinčių artimuosius, palaiko glaudžius ryšius su jais. Likusieji asmenys ryšių 

nepalaiko, nes artimieji nebenori bendrauti. Socialinio padalinio darbuotojų vienas iš uždavinių 

– palaikyti ir stiprinti globos namų gyventojų ryšius su artimaisiais, skatinti gyventojus ir jų 

giminaičius aktyviai bendrauti tarpusavyje. Per praėjusius metus 2% gyventojų pavyko atkurti 

nutrūkusius ryšius su giminaičiais. Palaikyti bendravimą su artimaisiais siekiama rašant laiškus, 

kviečiant į renginius, skatinant artimuosius dalyvauti individualaus socialinės globos plano 

sudaryme, socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų  tobulinimo, organizavimo ir 

vertinimo procesuose. 

 

Apgyvendinimas    

Globos namuose yra įrengti gyvenamieji kambariai, asmens higienos, poilsio, užimtumo, 

svečių priėmimo, maisto gaminimo patalpos. Įstaigoje yra koplytėlė, biblioteka, šarvojimo salė, 

kultūros namai, sporto salė, užimtumo veiklų patalpos.  Gyventojai šiomis patalpomis naudojasi 

pagal poreikį.   

Gyventojai gali lengvai, be trukdžių judėti įstaigos pastatuose ir lauko teritorijoje. 

Pagrindiniame 3 aukštų pastate įrengtas liftas suteikia galimybę judėjimo negalią turintiems 

asmenims be didelių pastangų persikelti iš vieno aukšto į kitą. Fizinę negalią turintiems 

asmenims yra įrengtos nuovažos prie pagrindinių laiptų, lauko keltuvas.   

100% globos įstaigos gyventojų yra aprūpinti visais būtiniausiais baldais, buitine, video 

ir audio technika. Siekiant užtikrinti asmeninių daiktų saugumą, gyventojams sudarytos sąlygos 

užsirakinti savo kambarius, turėti užrakinamas spinteles. Visiems gyventojams yra 

užtikrinamos gyvenamosios ir kitos kasdieniam gyvenimui būtinos patalpos, garantuojančios 

saugumą ir sudarančios galimybę jaustis patogiai.  

2017 m. atlikus 23 gyvenamųjų kambarių remontus ir prie jų įrengus asmens higienos 

patalpas, sukurtos orios ir patogios gyvenimo sąlygos juose gyvenantiems asmenims. 

Analogiškas 16 gyvenamųjų kambarių remontas buvo atliekamas ataskaitiniais metais, bet, dėl 

rangovo kaltės, darbai nebuvo baigti. Pakeitus rangovą 2019 m. pradžioje planuojama darbus 

baigti. 

Įstaigoje visiems globos namų gyventojams užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą – įstaigoje įdiegta pagalbos išsikvietimo sistema 

(visuose kambariuose yra pagalbos iškvietimo mygtukai), darbuotojai aprūpinti radijo 

stotelėmis, kurių dėka, sutrikus gyventojo sveikatos būklei, galima nedelsiant iškviesti budinčio 

personalo darbuotojus. 

Gyvenamojoje aplinkoje įrengtose virtuvėse papildomai maistą patys arba padedant 

darbuotojams gaminasi apie 18% globos namų gyventojų.  

 

4 diagrama. Asmenų apgyvendinimas globos namuose 
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Atvykę į globos namus asmenys apgyvendinami atsižvelgiant į jų neįgalumo lygį, 

negalios pobūdį, pomėgius, charakterio savybes, amžių. Vidutinis gyventojų skaičius 

kambariuose: 5% gyvena 1- viečiuose, 44% gyvena 2- viečiuose, 44% gyvena  3-viečiuose, 7% 

gyvena 4-viečiuose kambariuose. Asmens higienos patalpomis šalia gyvenamųjų kambarių 

naudojasi 40% globos namų gyventojų. Lyginant 2018 m. duomenis su 2017 m. duomenimis 

3-viečių kambarių skaičius sumažėjo dviem kambariais. 2019 m. planuojama ženkliai 

sumažinti 3-viečių kambarių skaičių, nes, pagrindiniame korpuse atlikus 39 gyvenamųjų 

kambarių remontą ir prie jų įrengus asmens higienos patalpas, liko naudojimui nebereikalingos 

6 patalpos (buvę dušai, tualetai ir prausyklos), kuriose įrengti gyvenamieji 2-viečiai ar 1-viečiai 

kambariai.  

 

Užimtumas 

Siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslų 

vykdant stacionarių globos namų pertvarkos procesą Lietuvoje įstaigoje vykdomos užimtumo 

veiklos yra orientuotos į asmens socialinių įgūdžių palaikymą ir tobulinimą (maisto gaminimo, 

savarankiško apsipirkimo, naudojimosi visuomeniniu transportu, daržovių auginimo, buities 

darbų atlikimo), savarankiškumo ugdymą ir socializaciją per dalyvavimą bendruomeniniuose 

meno ir sporto renginiuose  

 

5 diagrama. Globos namų gyventojų užimtumo organizavimas 
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Po 2018 m. birželio 25-30 dienomis įstaigoje vykdyto socialinio meno projekto 

„Keramikos menas – žmogaus gerovei“ žymiai išaugo keramikos užsiėmimus lankančių 

asmenų skaičius. Įsigijus naują keramikos dirbinių degimo krosnį padidėjo užimtumą lankančių 

žmonių saviraiškos galimybės tiek kokybine, tiek kiekybine prasme. 

Silpnesnės fizinės sveikatos asmenys dažniau renkasi pasyvesnes užimtumo veiklas, 

tokias kaip audio knygų klausymas, dailės užsiėmimai, kino filmų žiūrėjimas.  

Įvertinus įstaigos klientų amžių, negalios pobūdį, fizines galimybes, galima teigti, kad 

didžioji dauguma gyventojų realizuoja savo pomėgius per įstaigoje siūlomas užimtumo veiklas. 

Dažnai institucijoje gyvenantys asmenys stokoja motyvacijos veiklai. Įstaigoje taikoma 

moralinio gyventojų skatinimo sistema (nominacijos, padėkos raštai ir kt.) lemia gyventojų 

motyvacijos augimą,  pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, atsakingumą, gebėjimą priimti 

sprendimus.  

 

4.  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VEIKLA 

 

Sveikatos priežiūros padalinio veikla yra orientuota į asmens sveikatos palaikymą, 

profilaktiką ir slaugą.  

Įstaigai suteikta licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas: 

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, 

psichiatrijos; 

- slaugos - bendrosios praktikos slaugos;  

- kitą ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – masažo.  

Gyventojai, turintys specialiuosius nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros poreikius, 

yra aprūpinami reikalinga kompensacine technika bei saugumą garantuojančia įranga, kuri taip 

pat palengvina paslaugas teikiančio personalo darbą ir sąnaudas. Todėl 2018 m. buvo įsigyti 

automatiniai neštuvai, kurie leidžia saugiai transportuoti gyventojus tiek įstaigoje, tiek už jos 

ribų bei apsaugo darbuotojus nuo galimų nugaros traumų. 

Vykstant  senėjimo procesui gyventojams padaugėjo somatinių  ligų,   reikalinga  didesnė 

pagalba tenkinant socialinius ir fiziologinius poreikius. Pagrindinės mirtingumo  priežastys  yra 

širdies – kraujagyslių sistemos ligos. 

Gyventojai turintys žalingų įpročių nuolatos informuojami apie rūkymo, alkoholio 

neigiamą poveikį jų sveikatai. Palaikomas jų noras padėti patiems sau, įvairinant užimtumo 

veiklas,  sportinės veiklos pasiūlą. Gyventojai skatinami žalingus įpročius keisti į kitokių savo 

poreikių tenkinimą per užimtumo veiklas, fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. 

Globos namuose gyvenantys psichinę ir/ar protinę negalią turintys asmenys turi nemažai 

terapinių ligų, kurias predisponuoja amžius, genetika, gyvenimo būdas ir kt. Įstaigoje atliekami 

prevenciniai ir programiniai tyrimai leidžia tiksliau įvertinti esamą gyventojo sveikatos būklę 

bei esant nukrypimui nuo normos, imtis atitinkamų priemonių (gydymas medikamentais, 

gyvenimo būdo keitimas, terapijos taikymas ir kt.). 
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6 diagrama. Prevenciniai programiniai tyrimai 

 
 

Įgyvendinant programas, skirtas susirgimų, ligų prevencijai įstaigoje nuolat atliekami 

gyventojų sveikatos būklės patikrinimai. Lyginant 2017 metus su 2018 metais, akivaizdžiai 

didėja atliktų tyrimų skaičius. Dalyvaujant prevencinėse sveikatos priežiūros programose 

siekiama sumažinti susirgimų skaičių, užkirsti kelią sunkiai išgydomų ligų plitimui. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas širdies-kraujagyslių sistemos ligų prevencijai. Ši programa skirta 40 – 55 

metų amžiaus vyrams bei 50 – 60 metų amžiaus moterims. Šios programos tikslas – įvertinti 

širdies ir kraujagyslių būklę, nes ši liga yra viena iš pagrindinių įstaigos gyventojų mirtingumo 

priežasčių.  

Gimdos kaklelio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų (tyrimas 

atliekamas kas trys metai), mamogramų prevencinė programa skirta moterims nuo 50 iki 69 

metų (atliekama kas du metai). Šių programų tikslas – išsiaiškinti ir užkirsti kelia 

priešvėžiniams susirgimams.  

Priešinės liaukos prevencinė programa skirta 50 – 75 metų amžiaus vyrams ir ji vykdomas 

kas du metai. Programa skirta priešinės liaukos ligų prevencijai ir priešvėžiniams susirgimams. 

Šios programos vykdomos pagal šeimos gydytojo sudarytą prevencinių programų planą 

pagal amžiaus grupes.  

 

7 diagrama. Profilaktiniai tyrimai 

 
 

Profilaktinių tyrimų tikslas – mažinti susirgimų skaičių bei vykdyti užkrečiamų ligų 

prevenciją. Nustačius nukrypimą nuo normos, gyventojai yra siunčiami specialistų 

konsultacijoms bei gydymui. 

Siekiant užkirsti sezoninių ligų protrūkiui, globos namuose atliekami skiepijimai nuo 

gripo. Per 2017 m. įstaigoje buvo paskiepyti 220 gyventojų, o ataskaitinio laikotarpio metu – 

240 gyventojų. Skiepų dėka sumažėja gripu sergančiųjų skaičius bei galimų komplikacijų 

tikimybė. 
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8 diagrama: Pagrindinių specialistų konsultacijos. 

 
 

Analizuojant diagramoje pateiktus duomenis, išryškėja, kad tiek 2017 m., tiek ataskaitinio 

laikotarpio metu, gyventojai dažniausiai kreipėsi į vidaus ligų gydytoją ir psichiatrą. 

Diagramoje taip pat matyti ženklus gyventojų kreipimųsi į psichiatrą skaičiaus mažėjimas 

lyginant 2017 m. ir  2018 m. Tokį pokytį lemia 2018 m. gauta licencija psichiatrijos paslaugoms 

teikti ir įvesti psichiatro ir medicinos psichologo etatai. Šie specialistai dirbdami komandoje 

turi galimybę nuosekliai stebėti ir analizuoti kliento psichinės sveikatos būklę, kompetentingai 

ją vertinti ir taikyti efektyvius, kiekvienam individualiai tinkančius gydymo metodus ir būdus. 

Įstaigoje didelė dalis gyventojų susiduria su odontologinėmis problemomis. Tai yra opi 

problema tarp gyventojų, kuriems dėl netektų dantų sunku kramtyti maistą, ko pasekoje 

sutrinka virškinamojo trakto darbas, žmonės jaučia diskomfortą šypsodamiesi bei kalbėdami, 

dėl to keičiasi veido forma, mažėja savivertė bei motyvacija dalyvauti viešajame gyvenime. 

Negalią turintiems gyventojams dantų protezavimą kompensuoja ligonių kasos, todėl visi 

gyventojai, kurie pageidauja ir pagal savo negalios pobūdį sugeba valdyti protezus, yra 

konsultuojami gydytojo odontologo ir įrašomi į protezavimo laukiančiųjų eilę. 

 

5. APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINIO VEIKLA 

 

Įgyvendinant įstaigos veiklas didelę reikšmę turi aptarnavimo ir ūkio padalinio vykdomos 

funkcijos. Tam, kad užtikrinti visapusiškai kokybiškas teikiamas socialines paslaugas ir saugią, 

sutvarkytą ir pritaikytą individualiems neįgaliųjų poreikiams tenkinti globos namų aplinką, 

reikalingas suderintas, operatyvus ir efektyvus aptarnavimo ir ūkio padalinio darbas.  

Per 2018 m. įstaigoje atlikta nemažai gerbūvio ir aplinkotvarkos darbų, kad būtų 

užtikrintas saugumas, pagerintos gyvenimo ir darbo sąlygos gyventojams ir darbuotojams: 

• Atnaujinti įstaigos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai, šaligatvių dangos pakeistos 

trinkelėmis; 

• Pagrindiniame 150 vietų gyvenamajame korpuse atnaujintos laiptinės ir 2-o bei 3-o 

aukštų foje; 

• Suremontuotos IV-o gyvenamojo korpuso laiptinės bei renovuoti lauko laiptai; 

• Pagrindiniame 150 vietų gyvenamajame korpuse pakeista elektros instaliacija, 

suremontuotos virtuvėlės; 

• Gyvenamuosiuose kambariuose įrengta personalo iškvietimo sistema; 

• Suremontuoti 150 vietų gyvenamojo korpuso pagrindiniai laiptai ir laiptai į kultūros 

namus, prie jų įrengti pandusai neįgaliesiems; 

• Suremontuotas sveikatos priežiūros darbuotojų poilsio kambarys;  

• Įsigytos prekės ir paslaugos, užtikrinančios kokybiškų socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą; 

• Pastatytas naujas šiltnamis daržovių auginimui (gyventojų maisto gaminimo 

užsiėmimams); 
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• Pradėtas 16 gyvenamųjų kambarių remontas, įrengiant juose asmens higienos patalpas, 

tačiau remontas nebuvo baigtas laiku, nes viešąjį konkursą laimėjusi statybos įmonė neįvykdė 

visų savo įsipareigojimų. 2019 m. pradžioje buvo pasirašyta sutartis su kitu statybos darbų 

rangovu ir susitarta remonto darbus baigti iki kovo 29 d. 

 

6.  SAVANORIŠKA VEIKLA 

 

Įstaigoje jau antrus metus inicijuojamas savanoriškas darbas. Savanoriauti asmenys gali 

socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų ir/arba ūkio ir aptarnavimo paslaugų srityse. 

Ataskaitiniais metais įstaigoje savanorišką veiklą atliko 4 asmenys, kurie vykdė naudingą 

veiklą, prisidėdami prie asmens orumo puoselėjimo ir teikiamų socialinių paslaugų kokybės 

gerinimo. Savanoriška veikla buvo vykdoma teikiant gyventojams slaugos, pagalbos ir 

priežiūros paslaugas, dalyvaujant jų užimtumo veiklose, bendraujant individualiai su įstaigos 

klientais. 

 
7. FINANSINĖ VEIKLA 

 

Įstaiga, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus 

subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 

parengimą bei informacijos skelbimą, finansinius bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius 

skelbia interneto svetainėje adresu www.jurdaiciai.lt 

 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Globos namų veiklos tikslas yra teikti socialinės globos paslaugas asmenims su negalia, 

užtikrinant kokybiškų socialinių bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 

organizavimą, skatinant gyventojų įgalinimą, integraciją į visuomenę, plečiant mokymosi visą 

gyvenimą galimybes, mažinant socialinę atskirtį ir sudarant tinkamas, artimas namų aplinkai 

gyvenimo sąlygas.  

Per ataskaitinius 2018 m. Jurdaičių socialinės globos namuose įvyko nemažai įstaigos 

veiklos kokybę pagerinusių įvykių. 

Pagal JAV Gynybos departamento programą, įgyvendinamą per JAV kariuomenės 

vadovybę Europoje, JAV ambasadą Lietuvoje ir Gynybinio bendradarbiavimo skyrių, įstaigoje 

įvyko oficialus 2017 m. gautos paramos perdavimas. Paramą sudarė įvairios namų apyvokos 

prekės, lovos ir kiti baldai, čiužiniai, neįgaliųjų slaugos įranga ir t.t. 

2018 m. birželio 25–30 dienomis buvo surengtos keramikos dirbtuvės. Tai - socialinio 

meno projektas „Keramikos menas – žmogaus gerovei“. Talentingi Lietuvos keramikos kūrėjai, 

žinomi pedagogai Gvidas Raudonius, Rimantas Inokaitis ir jų kolegė Jurgita Jasinskaitė visą 

savaitę viešėjo globos namuose ir įgyvendino bendrą kūrybinę programą kartu su gyventojais. 

Pastarieji buvo įtraukti į visus keraminės kūrybos procesus: nuo molio ir dažų paruošimo iki 

dirbinių sukūrimo, glazūravimo ir pristatymo visuomenei. Projektą vainikavo dalyvių kūrinių 

paroda „Lipdau pasaulį ir save“, eksponuota Dailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje. Keletą 

gyventojų darbų buvo galima pamatyti ir Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos Žagarės filiale, ten darbai buvo eksponuojami visą spalio mėnesį.  

Nepageidaujamo pobūdžio įvykių prevencijai buvo vykdomas šešių psichologės paskaitų 

ciklas priklausomybę alkoholiui turintiems įstaigos gyventojams. 

Dvi globos namų gyventojos užregistruotos Užimtumo tarnyboje siekiant sudaryti 

tinkamesnes sąlygas integruojantis į visuomenę. 

Jurdaičių socialinės globos namai 2017 metais tapo akredituota savanorius priimančia 

įstaiga. Per 2018 metus įstaigoje savanoriškai dirbo 4 asmenys. 

Pavasarį globos namuose sulaukėme svečių – Prof. Dr.h.c. Gerd Bodo von Carlsburg iš 

Heidelbergo universiteto ir IĮ ĮES direktorius Dr. Arvydas Liepuonius, kurie darbuotojams 

pravedė seminarą „Laimės paieškos šiuolaikiniame pasaulyje: emocinės kompetencijos 

ugdymo galimybės“. 

http://www.jurdaiciai.lt/
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2018 m. įstaigos gyventojos sūnus ir įmonė "Dekoratyvinės žuvys" globos namams 

padovanojo žuvytes – auksinius karosus, kuriuos gyventojai paleido įstaigos teritorijoje 

esančiame tvenkinyje. 

Didelis dėmesys 2018 m. globos namuose buvo skiriamas darbuotojų profesinės 

kompetencijos tobulinimui, darbo sąlygų gerinimui. 2018 m. sausio mėnesį pirmą kartą buvo 

atliktas darbuotojų metinės veiklos vertinimas ir skiriama darbo užmokesčio kintamoji dalis. 

 

 

 

 

Direktorė                                                     Adelė Pociuvienė 
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