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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS 

 

Jurdaičių socialinės globos namai, tai įstaiga, kurios misija – teikti globos namų 

gyventojams socialinę globą, užtikrinančią asmens geriausią interesą, grįstą pagarbos, orumo, 

saviraiškos ir savipagalbos principais, užtikrinti saugią, asmens specialiesiems poreikiams 

pritaikytą, patogią, jaukią ir privatumą garantuojančią aplinką bei būstą, stiprinti motyvaciją 

asmens socialinių ryšių palaikymui, socializacijai  ir integracijai į bendruomenę. 

Įgyvendinant įstaigos tikslus ir uždavinius vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo 

priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Jurdaičių 

socialinės globos namų nuostatais. 

Planingą ir nuoseklią įstaigos veiklą užtikrina tolygus finansavimas iš valstybės 

biudžeto, didžiąja dalimi globos namų gyventojų gyvenamoji aplinka gerinama lėšomis 

skirtomis Valstybės kapitalo investicijoms, dalyvaujant Valstybės investicijų programoje. 

Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija. 2020 m. veikla buvo vykdoma pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintą globos namų veiklos planą, įgyvendinant strateginį tikslą, kurio nustatyti uždaviniai 

ir jiems pasiekti numatytos priemonės buvo įgyvendintos.  

 2020 -ieji metai buvo išskirtiniai. Tai iššūkių ir išbandymų kupinas laikotarpis ne tik 

mūsų įstaigai, bet ir visam pasauliui. Siekiant apsaugoti globos namų gyventojus ir darbuotojus 

nuo užsikrėtimo COVID-19 infekcija, įstaigos veiklos plano vykdymas ir veikla buvo  

organizuojama laikantis ypatingos saugos ir  vadovaujantis ekstremalios situacijos valstybės 

operacijos vadovo sprendimais (toliau – OV) bei įstaigos veiksmų, ekstremalios situacijos 

metu, plano. Metų eigoje buvo užtikrinamas nuolatinis, savalaikis ir nuoseklus vidaus teisės 

aktų parengimas vadovaujantis OV priimamais sprendimais. Pagal Investicijų programą, 

vadovaujantis socialinės globos normų 16.10 p., atliktas dviejų dviaukščių gyvenamųjų pastatų 

remontas įrengiant juose išorinius pandusus, vidaus keltuvus, pritaikant asmens higienos 

patalpas ir vidaus bei lauko duris asmenims su fizine negalia. Įstaigos lėšomis bei 

žmogiškaisiais ištekliais specialiojo skyriaus pastate atlikta rekonstrukcija. Įtariamų ar 

sergančių COVID-19 liga asmenų izoliavimui paruoštos patalpos, turinčios atskirą įėjimą bei 

atitinkančios higienos normų reikalavimus. Visi globos namų darbuotojai aprūpinti asmens 

apsaugos priemonėmis. Įstaigos darbuotojams ir gyventojams buvo sudarytos sąlygos 

psichologinę pagalbą gauti nuotoliniu būdu. Deja, kad ir kaip buvo stengtasi,  COVID-19 

infekcijos globos įstaigoje pasireiškimo nepavyko išvengti. Tik visos bendruomenės, 

darbuotojų ir gyventojų atsakomybės ir pastangų dėka,  mums pavyko greitai užgesinti  

infekcijos židinį ir neleisti jam išplisti globos įstaigoje. 

Ataskaitiniu laikotarpiu globos namai daug dėmesio skyrė darbuotojų darbo 

sąlygų gerinimui, psichosocialinių veiksnių rizikos prevencijai, kompetencijų stiprinimui, 

Jungtinių tautų neįgaliųjų konvencijos bendrųjų principų įgyvendinimui. Globos namų veiklos 

rezultatai atsispindi 2020 m. veiklos plano, vadovo veiklos vertinimo, socialinės globos 

paslaugų įsivertinimo, korupcijos prevencijos ataskaitose, biudžeto vykdymo bei finansinių 

ataskaitų rinkiniuose, kurie yra patalpinti globos namų svetainėje www.jurdaiciai.lt  

 

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 

http://www.jurdaiciai.lt/
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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, tame skaičiuje – 

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 negali 

pasirūpinti ar prižiūrėti savo artimųjų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa. Įstaigoje 

teikiama kompleksinė, specialistų kompetencijos ir 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, 

smurto, seksualinės prievartos prevenciją, plėsti reabilitacijos galimybes. 

 

2. 2020 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
Įstaigos veiksmai, numatyti 2020 m. veiklos plane, ir jų įgyvendinimas: 
 

2.1. Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas 
 

Ataskaitiniais metais įstaigoje teikta ilgalaikė socialinė globa 296 asmenims, iš jų 10 

grupinio gyvenimo namuose. Kiekvienam asmeniui atliktas išsamus ir visapusiškas jų poreikių 

vertinimas, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualūs socialinės globos planai, kurie metų 

eigoje buvo peržiūrimi, tikslinami ir koreguojami pagal poreikį. 

Užtikrinant įstaigoje gyvenančių asmenų poreikių tenkinimą ir sudarant sąlygas jų 

kokybiškam ir patogiam gyvenimui, buvo planuojama suremontuoti 150 vietų pagrindinio 

korpuso II aukšto gyvenamuosius kambarius ir atlikti remonto darbus bendrojo naudojimo 

koridoriuje, tačiau dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) paplitimo įstaigoje darbai 

nebuvo atlikti. Tikimąsi suplanuotą patalpų remontą atlikti 2021 m. eigoje.  

Dėl COVID-19 ligos paplitimo įstaigoje taip pat nepavyko sumažinti triviečių kambarių 

skaičių iki 14, kadangi infekcijos valdymo tikslais buvo būtina paruošti izoliacines patalpas 

(atlaisvinti 5 dviviečiai kambariai ir jų gyventojai laikinai perkelti į  10 dviviečių kambarių).   

Siekiant užtikrint asmenims galimybę greitai, neišeinant iš gyvenamojo kambario, 

išsikviesti personalą, jeigu to reikia dėl jų sveikatos būklės, buvo papildomai įrengti 8 

iškvietimo sistemos „taškai“ trumpalaikės socialinės globos skyriuje. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje visi įstaigos gyventojai turi galimybę greitai išsikviesti pagalbą esant būtinybei. 

Per 2020 m. 19 asmenų aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, t. y. 7 asmenys - akiniais, 6 asmenys - dantų protezais, 1 

asmuo – kojos protezu, 3 asmenys – ortopediniais batais, 2 asmenys - funkcinėmis lovomis ir 

antipraguliniais čiužiniais. 

Vienas iš pagrindinių įstaigos veiklos tikslų – nuolat palaikyti, ugdyti asmenų socialinius 

bei savarankiško gyvenimo įgūdžius. Labai svarbus emocinei gyventojų būsenai yra čia 

gyvenančių ir jų artimųjų glaudaus ryšio palaikymas. 2020 m. 142 asmenys palaikė ryšius su 

artimaisiais, tačiau dėl COVID-19 ligos pandemijos šalyje ir karantino įstaigoje bendravimas 

dažniausiai vyko nuotoliniu būdu laiškais, naudojantis IT ir kitomis ryšio priemonėmis 

(programėlės „Skype“, „Messenger“, „Viber“, „What‘sUp“). Negalintiems savarankiškai 

naudotis IT priemonėmis ar dėl negalios negalintiems kalbėti, socialiniai darbuotojai 
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individualiai tarpininkavo bendraujant su gyventojų artimaisiais, informavo juos apie gyventojų 

kasdienybę video pokalbiais ar siųsdami nuotraukas.  Per 2020 m.: 

- globos įstaigoje apsigyveno 14 asmenų, turintys artimuosius; 

- 6 asmenys atnaujino ryšius su artimaisiais. 

Siekiant ugdyti gyventojų savarankiškumo įgūdžius, asmenys skatinami nuolat dalyvauti 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose. 2020 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.), tačiau užsiėmimai dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų vyko tik atvirose erdvėse arba laikantis valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau - OV) sprendimais nustatytų reikalavimų.  

Ugdant asmenų gebėjimus savarankiškai atlikti kasdienio gyvenimo veiklas, darbuotojai 

teikė pagalbą tvarkantis gyvenamąją aplinką bei gaminantis maistą. Ataskaitinio laikotarpio 

metu 182 asmenys savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi gyvenamąją aplinką 

(savarankiškas ar dalinis gyvenamųjų kambarių tvarkymas, lauko aplinkos tvarkymas, želdinių 

priežiūra ir kt.), 67 asmenys savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą. 

Taip pat prioritetine sritimi išlieka savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas ligų/susirgimų prevencijai, 48 asmenys dalyvavo 

širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programose, 14 asmenų buvo atliktas prostatos 

specifinio antigeno tyrimas, 74 asmenims atliktas plaučių ligų prevencijos tyrimas, o 119 – 

bendras kraujo tyrimas. 18 moterų dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas žalingų įpročių prevencijai, 90 asmenų 

dalyvavo psichologo bei medicinos psichologo nuotoliniu būdu organizuotuose individualiuose 

pokalbiuose ir 8 grupiniuose užsiėmimuose apie tabako, alkoholio bei kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo žalą žmogaus organizmui. Siekiant išvengti neigiamo pobūdžio įvykių 

įstaigoje, 160 asmenų dalyvavo įstaigos psichologo individualiose konsultacijose, skirtose 

negatyvumo prevencijai ir teigiamų emocijų raiškai. Visi susitikimai, pokalbiai, konsultacijos 

vyko nuotoliniu būdu, o ne karantino laikotarpiu – atvirose erdvėse laikantis OV sprendimais 

nustatytų reikalavimų, kad būtų kuo labiau sumažinta užsikrėtimo COVID-19 liga rizika.  

Ataskaitiniais metais buvo planuota 1 asmenį su negalia integruoti į bendruomenę, tačiau 

planuotas rezultatas nepasiektas, nes moteris dėl rizikingos asmens sveikatai situacijos šalyje 

nusprendė atidėti išvykimą vėlesniam laikui.  

2019 m. Joniškio mieste atidarytuose grupinio gyvenimo namuose gyvenantys 10 asmenų 

per 2020 m. sėkmingai integruojasi į bendruomenę. Metų eigoje 9 iš jų aktyviai dalyvavo 

socialinių dirbtuvių projekto veikloje Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre bei 

Joniškio seniūnijos organizuojamų viešųjų erdvių tvarkymo veikloje. 

 

2.2. Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams 

 

Keletą metų teikiama trumpalaikės socialinės globos paslauga (nuo 2018 m. ir laikino 

atokvėpio paslauga) visuomenėje vertinama dvejopai. Asmenys, slaugantys neįgalius 

artimuosius, labiau vertina ilgalaikes perspektyvas kai ilgesniam periodui gali užtikrinti savo 

artimojo priežiūrą.  

Trumpalaikės socialinės globos paslauga, kuri teikiama 6 mėnesių laikotarpiui, yra 

paklausi. Klientų, laukiančių eilėje trumpalaikei globai gauti, yra nuolat. Tai puikus 

pasirinkimas tiems darbingo amžiaus asmenims, kurie ilgą laiką rūpinasi ir prižiūri savo negalią 

turintį artimąjį ir dėl to „iškrenta“ iš darbo rinkos ar nebegali skirti laiko savo asmeninių 

poreikių tenkinimui ar savirealizacijai. Paslauga yra patraukli ir visuomenei, jos paklausa didelė 

tiek savivaldybių mastu, tiek individualiai, kadangi visame pasaulyje ryškėja sparti gyventojų 

senėjimo tendencija, kurią daugiausiai lemia mažas gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė. 

2020 m. 31 asmuo gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugas įstaigoje. 2019 m. pabaigoje 

padidintas trumpalaikės globos vietų skaičius iki 13 vietų pasiteisino 100%. Tikėtina, kad 6 

mėnesių trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų per ataskaitinį laikotarpį 
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būtų buvę daugiau, tačiau ekstremali situacija šalyje ir karantino ribojimai stabdė naujų 

gyventojų priėmimą į įstaigą.  

Priešingi rezultatai gaunami dėl laikino atokvėpio paslaugos (4 vietos), kuri įstaigoje 

pradėta teikti 2018 metų pabaigoje. Per 2020 metus šia paslauga pasinaudojo tik 6 asmenys. 

Paslaugos nepatrauklumas ir toliau grindžiamas tuo, kad, norint gauti šią paslaugą ir 

apgyvendinti įstaigoje asmenį, jo artimieji įstaigai privalo pateikti pažymas apie asmens 

sveikatos būklę, atlikti nemažai medicininių tyrimų, o tai reikalauja laiko ir žmogiškųjų išteklių. 

Be to, paslaugos gavėjai dažniausiai būna sunkios fizinės būklės, o tai dar labiau apsunkina 

reikiamų medicininių tyrimų atlikimą ir dokumentacijos užpildymą. Kita priežastis ta, kad 

laikino atokvėpio paslaugų teikimo terminas yra per trumpas (nuo 1 iki 3 mėnesių) ir paslauga 

finansuojama tik asmens lėšomis. Reikalavimai apgyvendinimui neatsveria gautino rezultato, 

kuris dažniausiai būna 1 mėnesio trukmės, todėl ši paslauga yra nepatraukli. 

 

2.3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

 

Kaip ir kasmet įstaigoje siekiama sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti savo profesinę 

kompetenciją. 100% įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę 

kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per metus. 17 socialines paslaugas 

teikiančių darbuotojų savo profesinę kompetenciją tobulino daugiau nei 16 akademinių valandų 

per metus ir papildomai išklausė 512 profesinės kompetencijos tobulinimui skirtų mokymų 

valandų. 14 sveikatos priežiūros specialistų ir 7 darbuotojai (ne socialines ar sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys) tobulino savo profesinę kompetenciją ataskaitinių metų 

laikotarpyje. Mokymuose, skirtuose perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje 

teikiamų paslaugų ir bendruomeninių paslaugų organizavimo darbuotojai nedalyvavo, nes dėl 

COVID-19 infekcijos plitimo įtakotos ekstremalios situacijos šalyje bei karantino nebuvo 

pasiūlymų ir šios srities mokymai nevyko. 

Įstaigoje įgyvendintos priemones, užtikrinančios darbuotojų saugumą ir gerinančios jų 

darbo sąlygas. Pagal Investicijų programą atlikus gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų 

remontą (įrengti du vidaus keltuvai, išoriniai pandusai, asmenims su fizine negalia pritaikytos 

asmens higienos patalpos ir vidaus bei lauko durys), paruošus izoliacines patalpas sergančių ir 

galimai sergančių COVID-19 liga asmenų izoliavimui, specialiajame skyriuje įrengus naują 

atskirą įėjimą ir įvažiavimą neįgaliesiems, suremontavus ir neįgaliųjų poreikiams pritaikius 

asmens higienos patalpas įstaigos kultūros namų pastate, 33 darbuotojams pagerėjo darbo 

sąlygos. 

Darbuotojų fizinio darbo palengvinimui įsigytos 2 elektra valdomos funkcinės lovos ir 2 

mobilios vonios, didesnių erdvių patalpų efektyvesniam valymui nupirktos 2 grindų plovimo 

mašinos, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui atliktas trijų poilsio kambarių remontas. 

Per ataskaitinius metus įvyko 6 dalykiniai/metodiniai socialinę globą teikiančių 

darbuotojų susirinkimai, iš jų 4 nuotoliniu būdu, kurių metu analizuota įstaigos veikla, 

nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų. 

Įstaigoje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad įstaigos gyventojų ir darbuotojų 

asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, 

100 proc. atnaujinti ir koreguoti lokaliniai teisės aktai asmens duomenų teisinės apsaugos 

srityje. 
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1 lentelė. 2020 metų patvirtinti asignavimai, skirti įstaigos veiklai finansuoti: 
 

Programo

s kodas 

Programos 

pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignav

imų 

planas 

Asignavi

mų 

planas*, 

įskaitant 

patikslini

mus 

ataskaiti

niam 

laikotarp

iui 

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 

2332 2626,4 2551,6 97 

Iš jų ES ir kita tarptautinė 

finansinė parama 

0 0 0 0 

 Kitos lėšos 260 341 340,3 99.8 

Asignavimai asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, didėja 

12,6 procentais, nes patikslintas planas padidintas 2020 m. viršplaninėmis įmokomis 27,5 tūkst. 

Eur. ir 2020 metais skirta papildomų valstybės lėšų COVID-19 ligos valdymui ir prevencijai. 

Taip pat daugiau įmokų surinkta dėl 2020 m. didėjusių klientų pensijų ir padidėjusio naujai 

atvykusių gyventojų skaičiaus, kuriems teikiamos paslaugos yra apmokamos savivaldybių 

lėšomis. 

 

3. SOCIALINIO PADALINIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 Globos namuose teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, 

darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir kitos socialinės globos 

ir pagalbos paslaugos. Veikia keramikos, siuvimo, dailės, medžio drožybos užimtumo grupės. 

Saviraiškos poreikių tenkinimui organizuojama sportinė ir meninė veikla sporto salėje ir 

kultūros namuose. Laisvalaikį gyventojai gali praleisti bibliotekoje, kino filmų peržiūros salėje, 

audio skaitykloje, relaksacijos kambaryje arba kompiuterių klasėje. Globos namuose yra 

įrengta koplytėlė, kurioje vyksta pamaldos, švenčiamos religinės šventės. 

 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. 

 

3.1. Globos namų gyventojų kaitos ir pasiskirstymo analizė 

 

2 lentelė. Globos namų gyventojų pokytis 2019-2020 metais 
 2019 m. 2020 m. 

1. Ilgalaikę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 280 272 

1.1.  Iš jų atvyko per metus: 6 20 

 1.1.1. iš kitos globos įstaigos  0 6 

 1.1.2. iš savo (giminių, globėjų) namų  6 14 

1.2. Iš jų išvyko per metus: 14 39 

1.2.1. mirė per ataskaitinį laikotarpį  12 36 
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1.2.2.  išvyko gyventi kitur 2 3 

2. Ilgalaikę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 272 270 

3. Trumpalaikę socialinę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 
7 9 

3.1. asmenų, per ataskaitinį laikotarpį gavusių trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas įstaigoje, skaičius 

24 31 

6. Asmenų, gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
9 6 

5. Bendras asmenų, gavusių socialinės globos paslaugas įstaigoje, skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
281 276 

 

Ataskaitinių 2020 m. laikotarpiu fiksuojamas gyventojų faktinis skaičiaus mažėjimas. Šį 

faktą lemia Lietuvos Respublikos socialinė politika, t.y. deinstitucionalizacija – tvarus 

perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų.  

Taip pat ataskaitinių metų laikotarpyje žymiai išaugo mirusių gyventojų skaičius, kurių 

daugumą sudarė senyvo amžiaus asmenys (mirusių gyventojų amžiaus vidurkis – 77 metai). 

Gyventojų mirtingumo didėjimui didelę įtaką taip pat turėjo ekstremali situacija šalyje ir 

visuotinis karantinas dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos), kai asmenų priėmimas į 

gydymo įstaigas buvo ribojamas, gydytojų specialistų konsultacijos vyko tik nuotoliniu būdu, 

nebuvo galima įgyvendinti privalomų profilaktinių programų ligų ir susirgimų prevencijai.  

2020 m. stebimas iš šeimų atvykusių gyventojų skaičiaus didėjimas, o tai rodo, kad 

įstaigai tapus atvira visuomenei, pagaliau padidėjo artimųjų pasitikėjimas institucija, keitėsi jų  

požiūris, išnyko stereotipinės nuostatos globos namų atžvilgiu. Artimųjų atsiliepimus apie 

įstaigą galima rasti įstaigos internetinėje svetainėje adresu 

https://www.jurdaiciai.lt/atsiliepimai/. 

Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikės socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 31 

asmuo (25 trumpalaikė socialinė globa, 6 – laikino atokvėpio paslauga). Paslaugos poreikis 

buvo didesnis, tačiau dėl pandemijos šalyje asmenų priėmimas buvo stabdomas COVID-19 

infekcijos prevenciniais tikslais. Mažėjant ilgalaikės socialinės globos vietų skaičiui, stebima 

trumpalaikės paslaugos gavėjų skaičiaus didėjimo tendencija. Paslauga yra patraukli ir 

paklausi, paslaugos gavėjų skaičius didėja ir, tikėtina, kad ateinančiais metais bus dar didesnis 

dėl 2021 m. sumažinto ilgalaikės socialinės globos vietų skaičiaus iki 268, išskyrus laikino 

atokvėpio paslaugą, kuri ir 2020 m. nebuvo paklausi. 

2019 metais patvirtintas vietų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skaičius buvo 273 ir 

2020 m. išliko toks pat.  

2020 m. pradžioje įstaigoje socialinių paslaugų gavėjų skaičius buvo 281 (272 ilgalaikę 

socialinę globą gaunančių klientų ir 9 trumpalaikę socialinę globą gaunančių klientų). 2020 m. 

atvykusių ir apgyvendintų įstaigoje skaičius buvo didesnis 14 asmenų lyginant su 2019 m. 

Didesnį skaičių lėmė dėl COVID-19 ligos ribojimų ir suvaržymų išaugęs mirusių įstaigos 

gyventojų skaičius.  

2020 m. pabaigoje įstaigoje buvo 273 vietos ilgalaikės socialinės paslaugoms teikti ir 17 

vietų trumpalaikei socialinei globai (viso 290 vietų), tačiau paslaugos metų pabaigoje buvo 

teikiamos 270 ilgalaikės socialinės globos klientams ir 6 trumpalaikių socialinių paslaugų 

gavėjams. 11 trumpalaikės socialinės globos teikimo vietų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

buvo laisvos (tame tarpe 4 laisvos laikino atokvėpio paslaugos vietos) dėl ekstremalios 

situacijos šalyje ir infekcijos paplitimo įstaigoje metu pabaigoje. 

 

https://www.jurdaiciai.lt/atsiliepimai/


7 

 

1 diagrama. Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį  

 

Vertinant gyventojų kontingentą pagal lytį galima teigti, kad 2019 ir 2020 metais vyrai 

sudarė 57 proc. visų globos namų gyventojų. Jau keletą metų iš eilės, išlieka tendencija, kad 

didesnę dalį kontingento sudaro vyrai.  

Atitinkamai vertinant asmenis pagal amžių, 2019 metų duomenimis 33 proc. gyventojų 

buvo iki 49 metų amžiaus, 44 proc. gyventojų – 50-69 metų amžiaus. Vyresni kaip 69 metų 

asmenys sudarė 23 proc. visų globos namų gyventojų. 2020 metais asmenų iki 49 metų amžiaus 

įstaigoje gyveno 34 proc., 50-69 metų amžiaus asmenų buvo 43 proc., vyresni kaip 69 metų 

amžiaus žmonės sudarė 23 proc.  

Įvertinus 2019 m. ir 2020 m. duomenis, galima teigti, kad gyventojų amžius išlieka 

beveik nepakitęs. Nežymus pokytis iki 49 metų ir 50-69 metų asmenų amžiaus grupėse , t. y. 

2020 m. iki 49 metų amžiaus asmenų skaičius padidėjo 1 proc., o 50-69 metų amžiaus asmenų  

skaičius 1 proc. sumažėjo. Šiam pokyčiui įtakos turėjo į įstaigą atvykę gyventi jaunesnio 

amžiaus asmenys. Kaip ir pernai, po 2019 m. sausio 1 d. dėl vykdomos institucinės globos 

pertvarkos, į įstaigą gali patekti tik tie, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, todėl ilgalaikei globai atvyksta tiek jauni, tiek senyvo 

amžiaus žmonės, tačiau turintys sunkią negalią. Dėl šių priežasčių įstaigos gyventojų 

kontingentas kasmet reikalauja vis didesnės priežiūros ir didesnių išlaikymo sąnaudų.  

 

2 diagrama. Gyventojų pasiskirstymas pagal negalią 

Siekiant užtikrinti globos įstaigos gyventojų psichologinį mikroklimatą bei fizinę, 

emocinę gerovę, įstaigoje tęsiama gyventojų diferenciacija. Naujai atvykę į globos namus 

asmenys apgyvendinami atsižvelgiant į individualius jų poreikius, asmens savybes ir negalios 

pobūdį (protinė negalia, psichinės ligos, sunki kompleksinė negalia (psichinė, protinė, fizinė), 

demencija, Parkinsonas, Alzheimerio liga). 

3

48

30

20 19 20

4 4
2

5

52

30

18
20

15

9

1
3

0

26
23

6

18

7

14

6

12

1

34

20

11

18

7

12

6
8

0

10

20

30

40

50

60

Iki 30 30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyresni

A
sm

en
ų
 s

k
ai

či
u
s

2019 m.Vyrai

2020 m. Vyrai

2019 m. Moterys

2020 m. Moterys

110

120

130

140

150

Psichinė

negalia

Protinė

negalia

142

130

144

126

Gyventojų sk. 2019 m.

Gyventojų sk. 2020 m.

0

20

40

60

80

Spec.

nuolatinės

slaugos

poreikiai

Nuolatinės

priežiūros

poreikis

Demencijos

21

62

25
34

74

34

Gyventojų sk. 2019 m.

Gyventojų sk. 2020 m.



8 

 

Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal jiems nustatytą diagnozę ir bendrą sveikatos 

būklę,  2019 m. įstaigoje 272 ilgalaikę socialinę globą gaunantys ir psichinę ir/ar protinę negalią 

turintys asmenys pasiskirstė sekančiai: 
- 52 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo psichinę negalią; 

- 48 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo protinę negalią. 

24 procentams įstaigos klientų nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos poreikis, 7 

procentams – nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 10 proc. įstaigos gyventojų sirgo 

įvairiomis demencijos formomis. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje ilgalaikę socialinę globą gavo 270 psichinę ir/ar 

protinę negalią turintys asmenys. Pagal sveikatos būklę jie pasiskirstė sekančiai: 

- 53 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo psichinę negalią; 

- 47 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo protinę negalią. 

27 proc. įstaigos klientų nustatytas specialiosios nuolatinės priežiūros poreikis, 13 proc. – 

nuolatinės slaugos poreikis. 13 proc. įstaigos gyventojų sirgo įvairiomis demencijos formomis. 

  Psichinę ir/ar protinę negalią turinčių asmenų pokytis, lyginant ataskaitinius metus su 2019 

metais, yra nežymus – pasiskirstymas pagal kliento diagnozę pakito tik 1 proc.  2020 m. ir 2019 

m. išryškėja  neigiamas sveikatos būklės pokytis – 2020 m. nustatytas 9 proc. didesnis skaičius 

asmenų, kuriems reikalinga specialioji nuolatinė priežiūra ar nuolatinė slauga.  Įstaigoje 3 proc. 

padaugėjo asmenų sergančių įvairiomis demencijos formomis.  

 

3.2. Socialiniai ryšiai 

 

Šeima tai viena didžiausių žmogaus gyvenimo vertybių, kuri daro įtaka asmens gyvenimui. 

Nenutrūkstantys, palaikantys socialiniai ryšiai su artimaisiais įtakoja asmens teigiamą emocinę 

bei psichinę savijautą, turi įtakos žmogaus pasiekimams, savivertei, sveikatai ir gebėjimams 

prisitaikyti. Socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas ir nutrūkusių kontaktų atkūrimas lieka 

vienas prioritetinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. 

 

3 diagrama. Gyventojų socialinė padėtis  

Lyginant 2019 m. ir 2020 m. globos namų gyventojų socialinė padėtis nežymiai  pagerėjo. 

2019 m. artimus giminaičius turėjo 63 proc., o 2020 m. 68 proc. įstaigos gyventojų. Iš jų apie 

76  proc. palaiko glaudžius ryšius su giminaičiais. Kaip ir pernai išlieka ta pati tendencija – į 

globos namus gyventi atvykstantys asmenys dažniausiai atvyksta iš šeimų, turi giminaičių, 

šeimos narių, su kuriais bendravimas nenutrūksta. Vienas iš pagrindinių socialinio padalinio 

darbuotojų uždavinių – palaikyti ir stiprinti globos namų gyventojų ryšius su artimaisiais, 

skatinti gyventojus ir jų giminaičius aktyviai bendrauti tarpusavyje. Per praėjusius metus 6 

asmenims pavyko atkurti nutrūkusius ryšius su giminaičiais. Dėl COVID-19 pandemijos ir 

karantino Lietuvoje sumažėjo giminaičių apsilankymų įstaigoje bei įstaigos gyventojų 
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išvykimų pas artimuosius, tačiau jie dažniau su artimaisiais bendravo telefonu ar kitų išmaniųjų 

technologijų pagalba. Socialiniai darbuotojai bendravimą su artimaisiais palaikė, teikdami 

informaciją apie jiems artimą asmenį ir situaciją įstaigoje, skatino artimuosius dalyvauti 

individualaus socialinės globos plano sudaryme, socialinių problemų sprendimo, socialinių 

paslaugų tobulinimo, organizavimo ir vertinimo procesuose. Taip pat labai svarbus išlieka 

kliento bendruomeniškumo skatinimas siekiant atkurti abipusį, prasmingą santykį tarp kliento 

ir bendruomenės. 

 

3.3.  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, dvaro ir jaunimo korpusuose 2020 m. įrengti 

vidaus keltuvai suteikiantys galimybę visiems judėjimo negalią turintiems įstaigos gyventojams 

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

pagrindinio 3 aukštų pastato yra įrengtas lauko keltuvas, prie visų įstaigos gyvenamųjų pastatų  

įrengti pandusai, kad būtų palengvintas judėjimas įstaigos teritorijoje, atnaujinti ir sutvarkyti 

takai.   

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, privatumą ir sudarančios galimybę jaustis patogiai.  

Įstaigoje visiems globos namų gyventojams užtikrinta galimybė greitai, neišeinant iš 

gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą – įstaigoje įdiegta pagalbos išsikvietimo sistema 

(visuose kambariuose ir higienos patalpose yra pagalbos iškvietimo mygtukai), darbuotojai 

aprūpinti radijo stotelėmis, kurių dėka, sutrikus gyventojo sveikatos būklei, galima nedelsiant 

iškviesti budinčio personalo darbuotojus. 

 

4 diagrama. Gyvenamųjų kambarių pasiskirstymas globos namuose 

 
 

Atvykę į globos namus asmenys apgyvendinami atsižvelgiant į jų neįgalumo lygį, 

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

kambariuose: 8% gyvena vienviečiuose, 61% gyvena dviviečiuose, 28% gyvena  triviečiuose, 

6% gyvena keturviečiuose kambariuose. Asmens higienos patalpomis šalia gyvenamųjų 

kambarių naudojasi 53% globos namų gyventojų. Lyginant 2019 m. duomenis su ataskaitinio 
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laikotarpio pabaigos duomenimis 3-viečių kambarių skaičius padidėjo 10 kambarių, kadangi 

COVID-19 infekcijos valdymo tikslais buvo būtina paruošti izoliacines patalpas (atlaisvinti 5 

dviviečiai kambariai ir jų gyventojai laikinai perkelti į  10 dviviečių kambarių).   

2019 m. Joniškio mieste įrengtuose grupinio gyvenimo namuose ir iki ataskaitinių metų 

pabaigos gyveno 10 įstaigos gyventojų – 6 iš jų gyvena dviviečiuose kambariuose, 4 – 

vienviečiuose. Gyventojai yra aprūpinti visais, pilnaverčiam gyvenimui būtinais baldais, įranga, 

priemonėmis.  

 

3.4. Užimtumas 

 

Siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iškeltų 

tikslų vykdant stacionarių globos namų pertvarkos procesą Lietuvoje – įstaigoje vykdomos 

užimtumo veiklos, 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 

 
 

 Ataskaitinių metų pabaigos duomenis lyginant su  2019 m., gyventojų dalyvavusių 

užsiėsimuose skaičius sumažėjo. Šiam pokyčiui įtakos turėjo dėl COVID-19 ligos pandemijos 

paskelbtas karantinas Lietuvoje. Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, užsiėmimai vyko 

atvirose erdvėse arba laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
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vadovo (toliau - OV) sprendimais nustatytų reikalavimų. Kaip ir 2019 m., taip ir 2020 m. 

aktyviausiai įstaigos gyventojai lankė audio knygų klausymosi, dailės ir keramikos 

užsiėmimus. Tokį klientų pasirinkimą lėmė veikos pobūdis –  šiuos užsiėmimus gali lankyti 

didžioji dalis silpnesniųjų įstaigos gyventojų, turinčių didesnių sveikatos problemų. 

Organizuojant užimtumą senyvo amžiaus asmenims, svarbiu užimtumo aspektu išliko 

individualus darbas ir bendravimas, t. y. individualūs pokalbiai ir prisiminimų popietės.  

 Didesnis skaičius  gyventojų pamėgo maisto gaminimo įgūdžių ugdymo užsiėmimą, nes 

užsiėmimo metu įgytus įgūdžius galėjo sėkmingai pritaikyti kasdieniniame gyvenime. 

Aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą – sporto užsiėmimus, rinkosi fiziškai stipresni 

gyventojai.  

Galima teigti, kad įstaigos gyventojai pagal  savo amžių, negalios pobūdį, fizinę sveikatą 

ir poreikius turi galimybę pasirinkti jiems tinkančią veiklą, atrasti kažką naujo.  

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 (pagalbos) 

poreikius, yra aprūpinami reikalinga kompensacine technika bei saugumą garantuojančia 

įranga, kuri taip pat palengvina paslaugas teikiančio personalo darbą ir sąnaudas. Siekiant 

gerinti įstaigos darbuotojų darbo sąlygas, 2020 m. darbuotojų (daugiausia įstaigoje priežiūros 

ir slaugos funkcijas atlieka moterys) fizinio darbo palengvinimui buvo įsigytos 2 elektra 

valdomos funkcinės lovos ir 2 antipraguliniai čiužiniai siekiant palengvinti personalo darbą 

intensyvios slaugos ir trumpalaikės globos skyriuose. 

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 ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 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. Taip pat buvo organizuojamos individualios psichologo konsultacijos, 

skirtos negatyvumo prevencijai ir teigiamų emocijų raiškai, kad būtų išvengta neigiamo 

pobūdžio įvykių bei palaikytas tinkamas, pozityvus įstaigos bendruomenės narių tarpusavio 

santykis.  

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. 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. Siekiant užtikrinti profilaktinių ligų prevenciją bei glaudžiau 

bendradarbiaujant su pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojais, atliktų programinių ir 

profilaktinių tyrimų skaičius 2020 m. išaugo.  

 

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 tiek gyventojams, tiek 

darbuotojams kasmet atliekami skiepijimai nuo gripo. 

2020 m. eigoje, siekiant užkirsti kelia koronavirusinės infekcijos patekimui į įstaigą bei 

infekcijos kontrolei įstaigos viduje, kartą per savaitę buvo atliekamas profilaktinis darbuotojų 

bei gyventojų PGR testavimas. Metų pabaigoje, bendradarbiaujant su Joniškio PSPC, buvo 

pradėtas pasiruošimas vakcinacijai nuo COVID-19 ligos. Tam tikslui visi įstaigos gyventojai ir 

darbuotojai buvo ištirti greitaisiais antikūnių testais, kad būtų nustatytas imunitetą įgijusių 

0

20

40

60

32

10
1 0

48

14 12
18

Gyventojų sk. 2019 m.

Gyventojų sk. 2020 m.

70 86 69

18
63

241

119
75

43
12

78 74

0

50

100

150

200

250

300

Bendras kraujo
tyrimas

Gliukozės kiekis
kraujyje

Cholesterolio
kiekis kraujyje

Šlapimo tyrimas EKG Plaučių "Ro"

Gyventojų skaičius per 2019 m. Gyventojų skaičius per 2020 m.



13 

 

gyventojų bei darbuotojų skaičius ir būtų galima sudaryti kuo tikslesnį ir aiškesnį vakcinacijos 

planą 2021 metams.  

Visų įstaigos gyventojų vakcinacija atliekama tik jų ar jų globėjų raštišku sutikimu. 

Vakcinacijos tikslas – infekcinių ligų kontrolė ir mažesnė galimų komplikacijų rizika. 

 

8 diagrama: Pagrindinių specialistų konsultacijos. 

 

Analizuojant diagramoje pateiktus duomenis, išryškėja, kad ataskaitinio laikotarpio metu 

gyventojai dažniausiai kreipėsi į vidaus ligų gydytoją ir psichiatrą – per 2020 m. įstaigos 

gyventojai buvo konsultuoti vidaus ligų gydytojo ir psichiatro 100 proc.  

Keletą metų iš eilės yra stebima, jog didelė dalis gyventojų susiduria su odontologinėmis 

problemomis. Tai yra opi problema tarp gyventojų, kuriems dėl netektų dantų sunku kramtyti 

maistą ir dėl to sutrinka virškinamojo trakto darbas, žmonės jaučia diskomfortą šypsodamiesi 

bei kalbėdami, 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. 

Mažinant gyventojų ir darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 infekcija riziką, įstaigoje 

įsigytos ir naudojamos  šios priemonės: 

a) 12 bekontakčių termometrų, kuriais kasdien matuojama gyventojų ir darbuotojų kūno 

temperatūra; 

b) didžiajai patalpų dezinfekcijai (1kartą per ketv.) atlikti įsigytas ir naudojamas 

purkštuvas; 

c) nupirkti du oro dezinfekatoriai - valytuvai, kuriais kartą per savaitę dezinfekuojamos 

gyvenamos patalpos įstaigoje; 

d) įstaigoje nuolat atnaujinamos paviršių valymui naudojamo dezinfekcinio skysčio 

atsargos; 

e) gyventojų sveikatos būklės stebėsenai (deguonies kiekio kraujyje matavimui)   įsigyti 

6 pulsoksimetrai; 
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f) OV sprendimu, lengvos ir vidutinio sunkumo ligos forma sergantys globos įstaigos 

gyventojai slaugomi įstaigoje, todėl jų priežiūrai yra naudojami nuomos sutartimi 

išnuomoti 3 deguonies koncentratoriai. 

 

5. TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS 

 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaunantys klientai gyvena specialiai jiems įkurtose 

atskirose patalpose. Nuo 2019 m. padidinus trumpalaikių paslaugų teikimo vietų skaičių, 

klientai gyvena 1 triviečiame ir 5 dviviečiuose kambariuose. Laikino atokvėpio paslaugas 

gaunantys klientai apgyvendinami 2 dviviečiuose kambariuose. Paslaugos gavėjai yra aprūpinti 

visais būtiniausiais baldais ir įranga, jiems sudaromos sąlygos asmeninių daiktų saugiam 

laikymui, užtikrinamas privatumas ir galimybė pabūti vienam. 

Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikės socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 31 

asmuo (25 trumpalaikės socialinė globa, 6 – laikino atokvėpio paslauga). Kaip ir minėta 

anksčiau, paslaugos poreikis buvo didesnis, tačiau dėl pandemijos šalyje asmenų priėmimas 

buvo stabdomas COVID-19 infekcijos prevenciniais tikslais. Paslauga yra patraukli ir paklausi, 

nes tai vienas iš pagalbos asmens artimiesiems būdų, kai nėra galimybių gauti alternatyvių 

paslaugų asmens namuose.  

2020 m. pabaigoje įstaigoje 6 asmenims buvo teikiamos trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos. 11 trumpalaikės socialinės globos teikimo vietų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

buvo laisvos (tame tarpe 4 laisvos laikino atokvėpio paslaugos vietos) dėl ekstremalios 

situacijos šalyje ir infekcijos paplitimo įstaigoje metu pabaigoje bei nepatrauklios laikino 

atokvėpio paslaugos. 

 

9 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų pasiskirstymas 

pagal amžių ir lytį  

 

Vertinant trumpalaikės socialinės globos paslaugą gavusių asmenų pasiskirstymą pagal 

amžių ir lytį galima teigti, kad 2020 metais moterys sudarė didžiąją daugumą visų trumpalaikės 

socialinės globos gavėjų skaičių – beveik 65 proc.  

Atitinkamai vertinant asmenis pagal amžių, 2020 metų duomenimis 32 proc. paslaugos 

gavėjų buvo 85 metų amžiaus ir vyresni, o 13 proc. – 80-84 metų amžiaus. Tai rodo, kad 

paslauga yra paklausesnė tarp senyvo amžiaus paslaugų gavėjų.  
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10 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų pasiskirstymas 

pagal negalią 

 

Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal jiems nustatytą diagnozę ir bendrą sveikatos 

būklę,  2020 m. trumpalaikę socialinę globą gavo 74 proc. psichinę negalią turintys asmenys ir 

tik 13 proc. turintys protinę negalią. Likę 13 proc. paslaugos gavėjų turėjo kompleksinę negalią, 

t.y. protinę ir/ar psichinę kartu su fizine negalia. 

84 proc. paslaugos gavėjų nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos poreikis, 16 proc. – 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Net 65 proc. trumpalaikę socialinę globą gavusių 

klientų sirgo įvairiomis demencijos formomis – kraujagysline demencija, Parkinsonu, 

Alzheimerio liga. 

 

11 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų socialinė padėtis  

2020 m. eigoje 90 proc. trumpalaikę socialinę globa gavusių asmenų turėjo artimus 

giminaičius ir visi palaikė glaudžius ryšius su jais. Išlieka ta pati tendencija kaip ir tarp 

ilgalaikės socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų, jog į globos namus gyventi 

atvykstantys asmenys dažniausiai atvyksta iš šeimų, turi giminaičių, šeimos narių, su kuriais 

bendravimas nenutrūksta.  

Trumpalaikes socialinės globos paslaugas gaunantiems asmenims, taip pat kaip ir 

ilgalaikių paslaugų gavėjams yra užtikrinamos ir vykdomos užimtumo veiklos, 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. 
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12 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų užimtumo 

organizavimas 

 
 

 Ataskaitinių metų pabaigos duomenimis, trumpalaikės socialinės globos paslaugų 

gavėjai rinkosi pasyvesnes, daug fizinio aktyvumo nereikalaujančias veiklas. Tokį jų 

pasirinkimą lemia sunki sveikatos būklė ir senyvas amžius.   

 

6. 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 2020 m. įstaigoje atlikta nemažai gerbūvio ir aplinkotvarkos darbų, kad būtų 

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pagerinta gyvenamosios aplinkos infrastruktūra – atlikti tiksliniai 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remonto darbai.: 

a) pagal Investicijų programą vadovaujantis socialinės globos normų 16.10 p. atliktas 

dviejų gyvenamųjų  pastatų remontas įrengiant juose vidaus keltuvus ir išorinius 

pandusus (žmonėms su fizine negalia) - dviejų aukštų gyvenamuosiuose pastatuose 

įrengti vidaus keltuvai, asmens higienos patalpos ir vidaus bei lauko durys pritaikytos 

asmenims su fizine negalia. Prie pastatų įrengti išoriniai neįgaliųjų pandusai, atlikta 

lauko ir vidaus patalpų dalinė apdaila; 

b) šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją įstaigoje imtasi priemonių užsikrėtimų COVID-

19 liga valdymui. Įstaigos lėšomis bei žmogiškaisiais ištekliais specialiojo skyriaus 

pastate atlikta rekonstrukcija. Įtariamų ar sergančių COVID-19 liga asmenų izoliavimui 

paruoštos patalpos turinčios atskirą įėjimą bei atitinkančios higienos normų 

reikalavimus. Likusiai pastato daliai įrengtas naujas įėjimas ir įvažiavimas 

neįgaliesiems;  

c) įstaigos kultūros namų pastate suremontuotos ir pritaikytos neįgaliųjų poreikiams 

asmens higienos patalpos; 

Sutvarkyta įstaigos lauko infostruktūra – atnaujinta ~0,5 ha. lauko teritorijos: 

a) poilsio zonoje prie kultūros namų įrengti lauko suoliukai. Poilsio zona buvo naudojama 

globos namų gyventojų susitikimams su artimaisiais;  

b) atnaujinta žalioji įstaigos teritorijos dalis: atsėta žolė, pasodinti dekoratyviniai medeliai; 

c) sutvarkyta įstaigos tvenkinio teritorija – iškirsti krūmai, tvenkinio saloje sukurta ir 

pastatyta 3 m. aukščio dviejų baltų gulbių skulptūra; 

d) įstaigos teritorija apsodinta 50-čia eglučių; 

e) sutvarkytas grupinio gyvenimo namų sklypas: teritorija aptverta tvora, sutvarkyta lauko 

infrastruktūra (pastatyta rūbų džiovykla, šiltnamis, sumontuotos masyvios lauko 

supynės, teritorija apsėta žole, pasodinti dekoratyviniai augalai, vaismedžiai, 

suformuoti gėlynai, daržo lysvės). 

 

7.  FINANSINĖ VEIKLA 
 

Įstaiga, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus 

subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 
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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.  

Siekiant gerinti įstaigos darbuotojų darbo sąlygas (kokybiško poilsio laiko užtikrinimui) 

atliktas trijų poilsio kambarių remontas. Nuolat atnaujinamas smulkus ūkinis inventorius ir 

darbo priemonės, reikalingos darbuotojų darbo funkcijoms vykdyti. 

Kaip ir kasmet, didelis dėmesys 2020 m. globos namuose buvo skiriamas darbuotojų 

profesinės kompetencijos tobulinimui. Ataskaitinių metų laikotarpiu įstaigoje buvo 

įgyvendinamos priemonės darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti – suorganizuoti 

nuotoliniai teoriniai mokymai „Atvejo vadybos procesas socialiniame darbe“, ,,Emocinio 

išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio perdegimo", „Supervizija socialiniams 

darbuotojams“, „Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija“, „Paslaugų gavėjų teisių gynimas 

– svarbus socialinių paslaugų įstaigos kokybės garantas“, „Emocinio reagavimo ribos dirbant 

su proto ir psichikos negalės asmenimis“, kuriuose kvalifikaciją tobulino visi socialinio darbo 

srities darbuotojai. Įstaigoje  kartą per mėnesį socialiniams darbuotojams ir slaugytojams buvo 

organizuojami savišvietos metodiniai susirinkimai (darbuotojai ruošia ir pristato pranešimus 

kolegoms pagal Savišvietos plane numatytas temas). Dalis jų vyko nuotoliniu būdu dėl COVID-

19 infekcijos prevencijos ir valdymo įstaigoje. Susirinkimų metu pranešimai praktiniu aspektu 

išdiskutuojami, aptariami, teikiami siūlymai įstaigos vidaus procesų tobulinimui ir pan. 2020 

m. pabaigoje darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas įgyvendintas 100 

procentų, kvalifikaciją kėlė visi socialinio darbo srities darbuotojai, kuriems yra nustatytas 

privalomas kasmetinis profesinės kompetencijos tobulinimo valandų skaičius. Savo profesinę 

kvalifikaciją taip pat kėlė administracijos darbuotojai, ūkio dalies specialistai, sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai. 

Prasidėjus COVID-19 ligos pandemijai, buvo planuojami žingsniai ir organizuojama 

įstaigos veikla, kad būtų užkirstas infekcijos paplitimas tarp įstaigos bendruomenės narių. 

Atsiradus pirmiesiems susirgimams buvo nedelsiant planuojami prevenciniai žingsniai ir 

paslaugų teikimas sergantiems, galimai sergantiems ir sveikiesiems gyventojams, vykdomas 

darbuotojų švietimas ir informavimas dėl asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimo svarbos, 

ruošiami informaciniai lankstinukai, pranešimai, plakatai COVID-19 ligos prevencijos tema 

įstaigos darbuotojams, gyventojams ir lankytojams. Bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, kasdien teikėme informaciją 

apie situaciją įstaigoje dėl COVID-19 ligos ir kartu sprendėme iškilusius sunkumus ir 

problemas. Bendradarbiaujant su Joniškio PSPC nuo 2020 m. birželio mėnesio kartą per savaitę 

įstaigoje buvo atliekamas profilaktinis darbuotojų (ir gyventojų) PGR testavimas dėl COVID-

19 ligos prevencijos ir valdymo. 

Optimizuojant įstaigos vidaus procesus – atsisakyta perteklines darbo funkcijas atliekančio 

darbuotojo – 2020 m. panaikintas elektriko etatas ir vienu etatu padidintas tiesiogiai su klientais 

dirbančių darbuotojų skaičius. Teisės aktais didinant reikalavimus darbuotojų saugai ir 

sveikatai įstaigoje, sumažinus 0,5 darbininko pareigybės etato, pareigybių sąrašas papildytas 

0,5 darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto etatu. 

Nuolat naudojamos darbuotojų skatinimo priemonės darbo efektyvumui, darbuotojų 

emocinei būsenai ir psichologiniam klimatui įstaigoje gerinti įstaigoje taikoma materialinė ir 

nematerialinė motyvacinė sistema (padėkos raštai, sveikinimai asmeninių švenčių progomis, 

emocinis palaikymas ir materialinė parama ištikus nelaimei ar susirgus).  

2020 m. dėl ekstremalios situacijos šalyje, padidėjus darbuotojų darbo krūviui, darbo 

sąlygų sudėtingumui, atsakomybei ir psichologinei įtampai darbuotojai buvo intensyviau 

http://www.jurdaiciai.lt/


18 

 

materialiai motyvuojami – 2 kartus per metus buvo išmokėti priedai prie atlyginimo. Sausio 

mėnesį buvo atliktas darbuotojų metinės veiklos vertinimas ir skiriama darbo užmokesčio 

kintamoji dalis. 

Darbuotojams buvo ir yra sudarytos sąlygos psichologinę pagalbą gauti nuotoliniu būdu. 

 

 

 

Direktorė                                                     Adelė Pociuvienė 

 

–––––––––––––––––––– 


