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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS METINIS DARBO PLANAS 

2021 m.  

 

Laikotarpis Tikslai, uždaviniai, priemonės Rezultatai, kriterijai Atsakingi ir vykdytojai 

Metų eigoje Organizuoti globos namų tarybos posėdžius ne rečiau 

kaip 1 kartą į ketvirtį, esant būtinybei ir dažniau. 

 

Pozityvi globos namų bendruomenės 

narių iniciatyva veiklai, aktyvus 

dalyvavimas globos namų 

savivaldoje. 

Globos namų tarybos pirmininkas, 

sekretorius 

Metų eigoje Bendradarbiauti su įstaigos administracija įgyvendinant 

LR Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijas ir nurodymus, priimant sprendimus ir 

teikiant siūlymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcija) valdymo ir prevencijos įstaigoje. 

Užtikrinta saugi globos namų aplinka 

ir bendruomenės narių saugumas, 

užkirstas kelias pakartotiniam 

infekcijos protrūkiui įstaigoje. 

Globos namų tarybos pirmininkas, 

tarybos nariai 

Metų eigoje Palaikyti nuolatinius ryšius su bendruomene: inicijuoti, 

organizuoti globos namų kultūrines ir užimtumo veiklas 

bei dalyvauti bendruomeniniuose, respublikiniuose ir kt. 

renginiuose. Dalintis informacija apie įstaigos veiklą 

žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje. 

Teigiamas visuomenės požiūris į 

psichikos sutrikimų turinčius asmenis, 

lengvesnė neįgaliųjų integracija į 

visuomenę. 

Globos namų tarybos sekretorius 

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 



 

 

Metų eigoje Svarstyti darbuotojų ir globos namų gyventojų tarpe 

iškilusias tarpusavio santykių problemas, užtikrinti 

gyventojų pareigų ir teisių įgyvendinimą. 

Tolerantiška ir pozityvi įstaigos 

atmosfera. 

Globos namų tarybos nariai 

Metų eigoje Svarstyti ir drausminti globos namų gyventojus ir 

darbuotojus, nesilaikančius vidaus tvarkos taisyklių, 

Etikos kodekso ir kitų vidaus veiklos dokumentuose 

reglamentuotų teisių ir pareigų. 

Rami ir saugi globos namų 

gyvenamoji aplinka. 

Globos namų tarybos nariai 

Metų eigoje Teikti siūlymus ir rekomendacijas užtikrinant globos 

namuose  gyvenančių asmenų poreikius žmogaus teisių 

aspektu.  

Užtikrinti globos namuose 

gyvenančių asmenų poreikiai ir 

žmogaus teisės. 

Didės gyventojų pasitenkinimas 

teikiamomis paslaugomis ir jų 

kokybe, gerės tarpusavio santykiai 

tarp gyventojų ir darbuotojų bei 

bendras įstaigos mikroklimatas. 

Globos namų tarybos nariai 

Metų eigoje Supažindinti globos namų bendruomenę su globos namų 

veiklą reglamentuojančiais valstybės valdymo 

institucijų dokumentų pakeitimais. 

Didės globos namų bendruomenės 

narių sąmoningumas ir kompetencija. 

Vyr. socialinė darbuotoja 

Šiltuoju metų laiku Inicijuoti ir organizuoti savanoriškas gyventojų ir 

darbuotojų talkas skirtas globos namų aplinkos 

tvarkymui. 

Vieninga bendruomenė, tvarkinga ir 

saugi globos namų aplinka. 

Gyventojų tarybos nariai 

2021 m. gruodis Rengti globos namų tarybos veiklos metinę ataskaitą, 

metinį veiklos planą. 

Pozityvi globos namų bendruomenės 

narių iniciatyva veiklai, aktyvus 

dalyvavimas globos namų savivaldoje 

– bendrų sprendimų priėmime ir 

teikiant pasiūlymus. 

Tarybos pirmininkas, sekretorius. 

 

 

Jurdaičių socialinės globos namų tarybos pirmininkė Toma Kiminienė 


