
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS METINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 

Laikotarpis  
Tikslai, uždaviniai, 

priemonės 
Rezultatai, kriterijai Atsakingi ir vykdytojai Pasiekti rezultatai, įvykdytos veiklos 

Metų eigoje Organizuoti globos namų 

tarybos posėdžius 1 kartą 

per ketvirtį, esant 

būtinybei ir dažniau. 

Bus inicijuojama 

pozityvi globos namų 

bendruomenės narių 

iniciatyvą veiklai, 

aktyvės dalyvavimas 

globos namų 

savivaldoje. 

Tarybos pirmininkė 

direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams T. 

Kiminienė 

2020 m. Jurdaičių SGN taryba sudarė 7 nariai: 3 

Jurdaičių SGN gyventojai P. Jarulis, R. Alšteinaitė, V. 

Paulauskaitė ir 4 Jurdaičių SGN darbuotojai -  tarybos 

pirmininkė T. Kiminienė, tarybos sekretorius G. 

Balčiūnas, nariai A. Martinaitienė, R. Nutautienė.  

Per 2020 m. įvyko 5 Jurdaičių SGN tarybos 

susirinkimai, kurie užprpotokoluoti. 

Metų eigoje Palaikyti nuolatinius 

ryšius su bendruomene: 

inicijuoti, organizuoti ir 

dalyvauti 

bendruomeniniuose, 

respublikiniuose ir kt. 

renginiuose. Dalintis 

informacija apie įstaigos 

veiklą žiniasklaidoje ir 

viešojoje erdvėje.   

Keisis visuomenės 

požiūris į psichikos 

sutrikimų turinčius 

asmenis. 

Socialinis darbuotojas, 

globos namų tarybos 

sekretorius G. Balčiūnas  

Dėl šalyje kilusios koronaviruso COVID 19 

pandemijos ir laikantis visų LR Sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų  vadovo (OV) sprendimų, buvo 

imtasi visų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas 

kelias viruso patekimui į įstaigą. Todėl nuo 2020 m. 

kovo mėn. buvo sustabdytos visos planuotos 

bendruomeninės, respublikinės šventės ir renginiai. 

Bendradarbiaujant su Joniškio rajono laikraščiu 

„Sidabrė“ visuomenė buvo informuojama apie globos 

namų gyventojų gyvenimo aktualijas. 

Nuolat atnaujinama internetinė Jurdaičių SGN 

svetainė ir „Facebook“ paskyra. 

Vykdant integracijos į visuomenę procesą ir 

bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės 

administracija, Joniškyje įrengtų grupinio gyvenimo 

namų gyventojai palaikydami savo darbinius įgūdžius 

padėjo palaikyti švarą ir tvarką jiems priskirtoje 

teritorijoje Joniškio mieste. Gyventojai taip pat 

dalyvavo socialinės dirbtuvėse Joniškio socialinių 

paslaugų ir užimtumo centre. 



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 globos namų tarybos nariai aktyviai 

dalyvavo priimant sprendimus dėl COVID-19 ligos 

prevencijos, vykdė aktualios informacijos sklaidą tarp 

darbuotojų ir gyventojų, teikė siūlymus dėl OV 

rekomendacijų ir sprendimų laikymosi ir užtikrinimo, 

karantino reikalavimų vykdymo. 

Karantino laikotarpiu taip pat buvo sprendžiamas 

klausimas dėl gydytojų darbo nuotoliniu būdų ir 

priimti atitinkami sprendimai, kad būtų išvengta 

įtampos tarp gyventojų dėl jų sveikatos būklės 

pakitimų. 

Tarybos nariai taip pat teikė siūlymus kaip būtų 

galima pagerinti tiekiamo maisto ir maitinimo 

paslaugų kokybę. 

2020 m. pavasarį, iškilus problemai dėl beglobių 

gyvūnų įstaigos teritorijoje, tarybos nariai sprendė ir 

šį klausimą. 

Metų eigoje Svarstyti darbuotojų ir 

globos namų gyventojų 

tarpe iškilusias tarpusavio 

santykių problemas, 

užtikrinti gyventojų 

pareigų ir teisių 

įgyvendinimą 

Tolerantiška ir 

pozityvi įstaigos 

atmosfera 

Jurdaičių socialinės 

globos namų taryba 

Skundų nebuvo. 

Metų eigoje Skatinti globos namų 

gyventojus ir darbuotojus 

laikytis vidaus tvarkos 

taisyklių, vykdyti 

nepageidaujamo 

pobūdžio įvykių 

prevencinę veiklą. 

Rami ir saugi globos 

namų gyvenamoji 

aplinka. 

Jurdaičių socialinės 

globos namų taryba 

Įgyvendinant nepageidautino pobūdžio įvykių 

prevencinę veiklą, įstaigos psichologė dėl šalyje 

esančios COVID 19 pandemijos,  nuotoliniu būdų 

socialinių tinklų pagalba bendravo su įstaigos 

gyventojais jiems rūpimais klausimais individualiai ir 

mažose grupelėse. 

Tarybos nariai taip pat aktyviai bendravo ir 

bendradarbiavo su savo skyrių bendruomene tam, kad 



karantino laikotarpiu kiek įmanoma būtų sumažintos 

įtampos ir kuriama tinkama atmosfera. 

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 Jurdaičių socialinės globos namų bendruomenės 

nariai nuolatos supažindinami su LR Sveikatos 

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų  vadovo (OV) 

sprendimais, šiai dienai ypatingai įtakojančiais 

socialinės globos namų gyvenimo perspektyvas. 

Metų eigoje Inicijuoti ir organizuoti 

savanoriškas gyventojų ir 

darbuotojų talkas skirtas 

globos namų aplinkos 

tvarkymui. 

Vieninga 

bendruomenė, 

tvarkinga ir saugi 

globos namų aplinka. 

Gyventojų tarybos nariai Suorganizuotos savanoriškos gyventojų ir darbuotojų 

talkos atskiromis grupėmis pavasario ir rudens sezono 

metu puoselėjant globos namų aplinką, buvo vykdomi 

įstaigos bei grupinio gyvenimo namų gerbūvio 

puoselėjimo ir aplinkos apželdinimo darbai. 
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