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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.  

 2021-ieji metai, kaip ir 2020-ieji, vis dar buvo išskirtiniai ir pilni iššūkių. Siekiant ir 

toliau 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. Bendrauta ir diskutuota su 

darbuotojais visuose kolektyvuose dėl atstumo laikymosi būtinybės, dėl asmeninių nusistatymų 

ir atsakomybės už klientų sveikatą ir teisę būti apsaugotiems. Apsaugant globos namų 

gyventojus ir darbuotojus nuo užsikrėtimo COVID-19 infekcija buvo vykdomos visos 

priemonės, nurodytos OV sprendimuose – darbas įstaigoje organizuotas efektyviai ir 

atsakingai. Užtikrinant socialinių paslaugų teikimą įstaigoje ekstremalios situacijos metu, 

įstaigoje buvo inicijuota švietėjiška veikla dėl skiepų naudos suvaldant COVID-19 ligos 

plitimą: dalyvauta 3-jose nuotolinėse konsultacijose ir 1-oje nuotolinėje konferencijoje skiepų 

temomis. Galiausiai 2021 m. gegužės 1 dienos duomenimis įstaigoje dviem skiepų dozėmis 

buvo paskiepyta 96 proc. visų darbuotojų ir 97 proc. įstaigos gyventojų, pastiprinančiąja skiepų 

doze 2021 m. rugsėjo 21 d. ir 2021 m. spalio 8 d. paskiepyta 62 proc. visų darbuotojų ir 93 proc. 

visų gyventojų. Per 2021 m. įstaigoje nebuvo užfiksuotas nei vienas COVID-19 ligos atvejis 

gyventojams. 

Pasitelkiant išorės ekspertus (Linkuvos socialinės globos namų darbuotojus) atliktas 

socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimas. Komisija, atlikusi išsamią 

įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų analizę, socialinę globą gaunančių asmenų ir 

socialinę globą teikiančių darbuotojų žodinę apklausą, remdamasi Globos namų tarybos 

protokolais, gyventojų ir jų artimųjų apklausos, atliktos diegiant ISO kokybės vadybos sistemą, 

duomenimis nustatė, kad globos namuose teikiama socialinė globa atitinka senyvo amžiaus 

asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, 

taikomų socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams reikalavimus. Neatitikimų 

atliekant vertinimą nenustatyta. 

Siekiant užtikrinti ir nuolat  gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įstaigoje įdiegta paslaugų 

kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus. 

Atnaujinti 11, sukurti 7 nauji vidaus teisės aktai, atliktos 3 išsamios klientų, klientų artimųjų ir 

darbuotojų apklausos. Globos įstaiga įsipareigoja nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, 

užtikrinti galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įstaigos veiklos 
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organizavimo procesuose. Kasmetinio audito pagal ISO 9001:2015 tarptautinį standartą metu 

bus nuolat vertinama teikiamų paslaugų kokybė, nustatomos neatitiktys, koreguojami įstaigos 

veiksmai ir atnaujinami vidaus teisės aktai, reglamentuojantys teikiamų paslaugų kokybės 

reikalavimus. 

Įgyvendindama neįgaliųjų integracijos į visuomenę politiką, įstaiga visokeriopai  skatina, 

palaiko, ugdo kasdieninio gyvenimo įgūdžius ir motyvuoja globos įstaigos gyventojus 

savarankiško ar dalinai savarankiško gyvenimo pasirinkimui visuomenėje. Per 2021 m. dvi 

globos įstaigos gyventojos išvyko iš globos namų gyventi visiškai savarankiškai. Vienai 

moteriai, globos įstaigai ir Joniškio r. savivaldybei bendradarbiaujant, skirtas socialinis būstas 

Joniškio mieste, o kita globos namų gyventoja ištekėjo ir apsigyveno pas sutuoktinį Varėnoje. 

Abi moterys yra socialiai paruoštos savarankiškam gyvenimui, turi gerus kasdieninio gyvenimo 

įgūdžius. 

Įstaigoje įvertinta padėtis dėl psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe – atlikta 

darbuotojų apklausa dėl galimos psichosocialinės rizikos ir mobingo darbe.  Ataskaita su 

įvertinimo rezultatais pateikta VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS). 

Atlikus apklausą rezultatai parodė, kad įstaigoje profesinės rizikos dydis labai mažas, rizika 

priimtina. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas psichosocialinės rizikos bei mobingo 

darbe prevencijos aprašas, su kuriuo supažindinti visi įstaigos darbuotojai. 

Vadovaujantis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. 

vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (nauja redakcija), atnaujintas gaisrinės saugos inventorius ir atlikti 

aktualūs pakeitimai vidaus teisės aktuose, reglamentuojančiuose priešgaisrinę apsaugą, 

darbuotojų darbo ir sveikatos saugą įstaigoje. 

Vadovaujantis Naujojo Koronaviruso (Covid-19) Jurdaičių socialinės globos namuose 

prevencijos ir tolesnių veiksmų priemonių planu, patvirtintu direktoriaus  2020 m. vasario 28 

d. įsakymu V-14, visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos gauti psichologo konsultaciją 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Šia galimybe pasinaudojo 65 darbuotojai. 

Įstaigos veiklos efektyvumui didinti 2021 m. eigoje buvo parengta ir patvirtinta nauja 

periodinė 16 valandų mokymo programa socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų 

padėjėjams "Asmeninės ūgties ir lygiateisiškų santykių kūrimas socialiai jautrioje aplinkoje" 

(kodas SD20210242). Mokymus planuojama organizuoti 2022 m. įstaigoje arba nuotoliniu 

būdu, todėl bus efektyviai naudojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu globos namai daug dėmesio skyrė darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimui, psichosocialinių rizikos veiksnių prevencijai, kompetencijų stiprinimui, Jungtinių 

tautų neįgaliųjų konvencijos bendrųjų principų, socialinės globos normų ir kitų socialinės 

globos paslaugų teikimui svarbių veiksnių įgyvendinimui. Globos namų veiklos rezultatai 

atsispindi 2021 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 

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

savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas. 

Globos namuose teikiamos ir 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. 

http://www.jurdaiciai.lt/
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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. 2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

2.1. Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas 
 

Ataskaitiniais metais įstaigoje teikta ilgalaikė socialinė globa 268 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 geresnes sąlygas jų 

kokybiškam ir patogiam gyvenimui, buvo atliktas 150 vietų pagrindinio gyvenamojo korpuso 

I, II ir III aukšto gyvenamųjų kambarių, bendrojo naudojimo erdvių bei bendrojo naudojimo 

koridoriaus remontas, kambariuose įrengti lubiniai keltuvai, atnaujintas apšvietimas.  

Nurimus COVID-19 ligos protrūkiui įstaigoje ir šalyje bei dėl socialinės globos įstaigų 

pertvarkos politikos sumažėjus ilgalaikes socialinės globos paslaugas gaunančių klientų 

skaičiui, pavyko sumažinti triviečių kambarių skaičių iki 5, kadangi sumažinome infekcijos 

valdymo tikslais paruoštas izoliacines patalpas, taip sudarant patogesnes gyvenimo sąlygas 

gyventojams.   

Per 2021 m. 12 asmenų aprūpinti reikiamais proteziniais, ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos priemonėmis, t. y. akiniais, dantų protezais, kojos protezais, ortopediniais 

batais, funkcinėmis lovomis, antipraguliniais čiužiniais ir kitomis priemonėmis. 

Vienas iš pagrindinių įstaigos veiklos uždavinių – nuolat palaikyti, ugdyti asmenų 

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

čia gyvenančių ir jų artimųjų glaudaus ryšio palaikymas. 2021 m. 142 asmenys palaikė ryšius 

su artimaisiais arba socialiniai darbuotojai nuolat palaikydavo ryšį su jais. Siekiant pagerinti 

bendravimo kokybę, buvo įsigyti planšetiniai kompiuteriai, kurių pagalba artimieji gali 

bendrauti vaizdo skambučiais, naudojantis programėlėmis „Skype“, „Messenger“, „Viber“, 

„What‘sUp“ ir kt. Negalintiems savarankiškai naudotis planšetiniais kompiuteriais ar dėl 

negalios negalintiems kalbėti, socialiniai darbuotojai individualiai tarpininkavo bendraujant su 

gyventojų artimaisiais, informavo juos apie gyventojų kasdienybę video pokalbiais ar siųsdami 

nuotraukas.  

Siekiant ugdyti gyventojų savarankiškumo įgūdžius, asmenys skatinami nuolat dalyvauti 

darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose. 2021 m. 59 proc. globos namuose gyvenusių 

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.). 

Ugdant asmenų gebėjimus savarankiškai atlikti kasdienio gyvenimo veiklas, darbuotojai 

teikė pagalbą tvarkantis gyvenamąją aplinką bei gaminantis maistą. Ataskaitinio laikotarpio 

metu 53 proc. globos namų gyventojų savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką (savarankiškas ar dalinis gyvenamųjų kambarių tvarkymas, lauko aplinkos 

tvarkymas, želdinių priežiūra ir kt.), 22 proc. savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi 

maistą. 
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Įstaigoje prioritetine sritimi išlieka savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas ligų/susirgimų prevencijai, 97 proc. gydytojų 

paskyrimus gavusių asmenų dalyvavo širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programose, 98 

proc. buvo atliktas prostatos specifinio antigeno tyrimas, 50 proc. atliktas plaučių ligų 

prevencijos tyrimas, 67 proc. atliktas slapto kraujavimo tyrimas, 100 proc. – bendras kraujo 

tyrimas, o 93 proc. gydytojų paskyrimus gavusių moterų dalyvavo gimdos kaklelio vėžio 

prevencijos programoje. Be to, didelis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas COVID-19 ligos 

prevencijai. Tam įstaigos gyventojai ir darbuotojai buvo nuolat informuojami apie skiepų nuo 

įvairių infekcinių ligų svarbą. Metų pabaigoje, 89 proc. visų įstaigoje gyvenančių asmenų buvo 

paskiepyti nuo gripo, 98 proc. – nuo COVID-19 infekcijos.  

Įgyvendinant programas/priemones, skirtas žalingų įpročių prevencijai, 95 įstaigos 

gyventojai dalyvavo bendrosios praktikos slaugytojų skaitytose sveikatingumo paskaitose, 

psichologo bei medicinos psichologo nuotoliniu būdu organizuotuose individualiuose 

pokalbiuose ir užsiėmimuose apie tabako, alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo žalą žmogaus organizmui. Siekiant sumažinti emocinę įtampą, atsiradusią dėl 

ekstremaliosios situacijos šalyje ir karantino laikotarpiu įstaigoje taikomų žmogaus teisių ir 

laisvių ribojimo, 145 asmenys dalyvavo įstaigos psichologo individualiose konsultacijose, 

kurios taip pat buvo skirtos negatyvumo prevencijai ir teigiamų emocijų raiškai.  

Ataskaitiniais metais buvo planuota 1 asmenį su negalia integruoti į bendruomenę. 

Planuotas rezultatas buvo viršytas, nes 1 moteris išvyko gyventi savarankiškai Joniškio mieste 

socialiniame būste, o kita moteris, sukūrusi šeimą išsikėlė į Varėnos rajoną.  

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

per 2021 m. sėkmingai integravosi į bendruomenę, aktyviai dalyvavo socialinių dirbtuvių 

projekto veikloje Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre bei Joniškio seniūnijos 

organizuojamų viešųjų erdvių tvarkymo veikloje. 2021 m. eigoje, ugdant gyventojų 

savarankiškumą kasdieninio gyvenimo veiklose, Grupinio gyvenimo namų gyventojai buvo 

aprūpinti dviem planšetiniais kompiuteriais. 6 iš jų išmoko naudotis interneto paieškos 

naršyklėmis ir susirasti reikiamą informaciją bei bendrauti su artimaisiais ir draugais 

naudodamiesi susirašinėjimų ir pokalbių programėlėmis. Taip pat, skatinant Grupinio 

gyvenimo namų gyventojų savarankiškumą kasdieninio gyvenimo veiklose, buvo didinamas jų 

saugumo jausmas, atsakomybė prieš save ir kitus. Socialiniai – bendruomeniniai santykiai, 

sąlygoti COVID-19 pandemijos, nebuvo aktyvūs, tačiau buvo vykdomas nuolatinis Grupinio 

gyvenimo namų gyventojų mokymas jaustis saugiai tiek fizinėje, tiek internetinėje erdvėje, būti 

atsakingais už asmeninių finansų valdymą, už buitį, už sveikatą ir už santykius su aplinkiniais. 

Taip pat vyko nuolatinis kasdieninių gyvenimo veiklų kartojimas (maisto gaminimas, buities 

darbai ir t.t). Šių gyventojų savarankiškumo ugdymas buvo vykdomas tam, kad būtų pasiektas 

kuo didesnis gyventojų savarankiškumo lygis ir labiausiai pasiruošusiems gyventojams būtų 

sudaryta galimybė pereiti į bendruomeninių paslaugų gavėjų lygmenį. 

 

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. 

2021 m. 21 asmuo gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugas įstaigoje. COVID-19 

pandemija sąlygojo mažesnį trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų 
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skaičių nei 2020 m. (tuo laikotarpiu 31 asmuo gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugas), 

tačiau ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidomėjimas paslauga ir vėl išaugo.  

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

pradėta teikti 2018 metų pabaigoje. Per 2021 metus šia paslauga pasinaudojo tik 2 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 ir 2021 m. nebuvo patraukli. 

Mažėjant ilgalaikės socialinės globos vietų skaičiui, stebima trumpalaikės paslaugos 

gavėjų skaičiaus didėjimo tendencija. Paslauga yra patraukli ir paklausi, susidomėjusių 

paslauga skaičius didėja ir, tikėtina, kad ateinančiais metais bus dar daugiau trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos gavėjų. 

 

2.3. Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

 

Užtikrinant tinkamą įstaigos veiklos organizavimą buvo parengtas įstaigos paslaugų 

kokybės gerinimo planas, užtikrinant jo įgyvendinimą ir kontrolę įstaigoje. 

Gerinant įstaigos įvaizdžio formavimą bendruomenėje ir visuomenėje buvo nuolat 

(dažniau kaip 1 kartą per savaitę) dalijamasi įstaigos gerąja patirtimi, viešinama vykdoma 

veikla ir naujienos Facebook platformoje (https://www.facebook.com/jurdaiciu.sgn/) ir įstaigos 

interneto svetainėje (www.jurdaiciai.lt). Vietinėje žiniasklaidoje paviešinti 2 straipsniai apie 

įstaigos veiklą. 

Siekiant įgyti neįgalių asmenų savarankiškumo ugdymo kasdieninėse gyvenimo veiklose 

praktinių žinių, organizuotas darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas Lietuvos 

nevyriausybinėse organizacijose, vienijančiose neįgalius asmenis, tačiau laikantis OV nustatytų 

reikalavimų globos įstaigoms išvykos ir susitikimai su kitų organizacijų darbuotojais ir klientais 

buvo ribojami. Vis dėlto, profesinės kompetencijos tobulinimo plane numatytos priemonės 

2021 m. eigoje buvo įvykdytos 100 proc. darbuotojams dalyvaujat mokymuose, supervizijose, 

diskusijose nuotoliniu būdu. 2021 m. iš 138 darbuotojų profesinę kompetenciją tobulino 117 

įstaigos darbuotojų – 22 sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai, 14 socialinių darbuotojų, 

73 socialinio darbuotojų padėjėjų, 8 administracijos darbuotojai. 

100 proc. tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų (socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai) kėlė kompetencijas žmogaus teisių 

srityje ir išklausė  16 val. trukmės mokymus tema „Žmogaus teisės ir laisvės socialiniame 

darbe“. 10 socialinių darbuotojų dalyvavo 10 val. mokymuose „Smurto prevencija, intervencija 

ir postvencija socialiniame darbe“. 

Įstaigos vadovas taip pat kėlė savo profesinę kompetenciją dalyvaudamas nuotoliniuose  

seminaruose ar konferencijose, o įgytas žinias ir patirti stengėsi pritaikyti gerinant Įstaigos 

veiklą bei teikiamų paslaugų kokybę. Dalyvaujant Seimo kontrolierių organizuotame seminare 

ir jo metu vykusioje diskusijoje socialinių paslaugų teikimo pokyčių tema bei pasikeitus 

Socialinių paslaugų įstatymo nuostatoms dėl reikalavimų socialines paslaugas teikiančių 

darbuotojų kvalifikacijai, kilo idėja pasiūlyti socialinio darbuotojo padėjėjoms įgyti platesnio 

profilio profesines kompetencijas tenkinant higienines paciento reikmes ir atliekant kitus 

slaugos techninius darbus. To pasėkoje buvo pasirašyta sutartis su Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centru ir 23 socialinio darbuotojo padėjėjos nemokamai pradėjo studijuoti bendrosios 

praktikos slaugytojo padėjėjo specialybės. Paskaitos vyksta nuotoliniu būdu po darbo valandų. 

Baigusios profesinį mokymą, darbuotojos įgis slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.  

Įgyvendinant šią idėją, didėja darbuotojų profesinė kompetencija, gerėja sunkią negalią 

turinčių klientų priežiūros paslaugų kokybė, didėja darbuotojų motyvacija galimybei rinktis 

darbą pagal turimą profesinę kvalifikaciją.  

http://www.jurdaiciai.lt/
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2021 m. nuotoliniu būdu įvyko 9 dalykiniai/metodiniai socialinę globą teikiančių 

darbuotojų susirinkimai, 4-iuose iš jų analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota 

jų sprendimo būdų teikiamų paslaugų kokybei gerinti. 

 

3.  FINANSINĖ VEIKLA 
 

2021 m. eigoje buvo atnaujinti pagrindiniai vidaus teisės dokumentai, reglamentuojantys 

įstaigos vidaus finansinę veikla, t. y . Jurdaičių socialinės globos namų buhalterinės apskaitos 

politika ir sąskaitų planas bei Jurdaičių socialinės globos namų finansų kontrolės taisyklės  

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų 

buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 

parengimą bei informacijos skelbimą, finansiniai bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 

buvo nuolat skelbiami interneto svetainėje adresu www.jurdaiciai.lt. 

 

1 lentelė. 2020 metų ir 2021 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 

    

2020 m. 2332 2626,4 2551,6 97 

2021 m. 2441 2835,2 2799,1 98,7 

Iš jų ES ir kita tarptautinė 

finansinė parama 

0 0 0 0 

 Kitos lėšos     

2020 m. 260 341 340,3 99.8 

2021 m. 496 466,9 466 99,8 

Asignavimai asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, didėja 

11,6 procentais, nes patikslintas planas padidintas 2021 m. viršplaninėmis pajamų įmokomis 

184,7 tūkst. Eur. 2021 metais taip pat skirta papildomų valstybės lėšų Investicijų projektui –

valstybės biudžeto lėšų gauta 174,5 tūkst. Eur. Kitų lėšų surinkta mažiau dėl gyventojų 

skaičiaus sumažėjimo institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo tikslais. 

 

4. 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 

http://www.jurdaiciai.lt/
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paslaugų infrastruktūros plėtojimas neįgaliesiems) – globos namuose kasmet mažinamas vietų 

skaičius. Taip siekiama skatinti neįgaliųjų savarankiškumą, plėtoti paslaugų neįgaliesiems 

prieinamumą bendruomenėje. 

 

4.1. Globos namų gyventojų kaitos ir pasiskirstymo analizė 

 

2 lentelė. Globos namų gyventojų pokytis 2019-2020-2021 metais 
 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Ilgalaikę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 
280 272 260 

1.1.  Iš jų atvyko per metus: 6 20 8 

 1.1.1. iš kitos globos įstaigos  0 6 0 

 1.1.2. iš savo (giminių, globėjų) namų  6 14 8 

1.2. Iš jų išvyko per metus: 14 39 22 

1.2.1. mirė per ataskaitinį laikotarpį  12 36 20 

1.2.2.  išvyko gyventi kitur 2 3 2 

2. Ilgalaikę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 
272 270 246 

3. Trumpalaikę socialinę globą gavusių asmenų skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
7 9 9 

3.1. asmenų, per ataskaitinį laikotarpį gavusių trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas įstaigoje, skaičius 

24 31 21 

6. Asmenų, gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
9 6 9 

5. Bendras asmenų, gavusių socialinės globos paslaugas įstaigoje, 

skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
281 276 268 

 

Ataskaitinių 2021 m. laikotarpiu fiksuojamas gyventojų faktinis skaičiaus mažėjimas. Šį 

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

tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų socialinių 

paslaugų.  

 

2 diagrama: 2019 – 2021 m. mirusių įstaigos gyventojų skaičiaus pasiskirstymas 

 

 
 

Taip pat ataskaitinių metų laikotarpyje, lyginant su 2020 m., sumažėjo mirusių gyventojų 

skaičius. Gyventojų mirtingumo didėjimui 2020 m. didelę įtaką turėjo COVID-19 infekcijos 

proveržis įstaigoje bei 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. 2021 m. pradžioje įstaigoje vis 

dar pasitaikė susirgimo infekcija atvejų, o tai sąlygojo didesnį nei 2019 m. ir ankstesniais metais 

mirčių skaičių.  

12

36

20

Mirusių gyventojų skaičius 2019 - 2021 m.
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2021 m. vis dar 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/. 

2021 m. pradžioje įstaigoje socialinių paslaugų gavėjų skaičius buvo 269 (260 ilgalaikę 

socialinę globą gaunančių klientų ir 9 trumpalaikę socialinę globą gaunančių klientų). Per 2021 

m. tik 8 asmenys atvyko ir apsigyveno įstaigoje, kadangi 2021 m. pradžioje įstaigoje ilgalaikę 

socialinę globą gaunančių klientų skaičius viršijo nustatytą planinį gyventojų skaičių 2021-iems 

metams, t. y. 253.  

 

3 diagrama. Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2019 – 2021 m. 

 

 
 

Vertinant gyventojų kontingentą pagal lytį galima teigti, kad 2021 m. vyrai sudarė 55,8 

proc. visų globos namų gyventojų. Stebimas skaičiaus mažėjimas, lyginant su 2019 ir 2020 

metais, kai vyrai sudarė 57 proc. visų globos namų gyventojų. Jau keletą metų iš eilės, išlieka 

tendencija, kad didesnę dalį kontingento sudaro vyrai. Tuo tarpų moterų skaičius procentais 

nežymiai išaugo – 2019 ir 2020 metais 43 proc. visų įstaigos gyventojų sudarė moterys, o 2021 

m. – 44 proc.  

Įvertinus 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. duomenis, pastebima, kad didesnę dalį įstaigoje 

gyvenančių asmenų sudaro vyrai. Galima daryti prielaidą, jog vyrai yra mažiau atsparūs 

psichinėms ligoms, kurios gali būti įtakotos netinkamo gyvenimo būdo ar dėl dažniau tarp vyrų 

pasitaikančių žalingų įpročių.  

Be to, nuo 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 per 2021 m. į įstaigą atvyko apsigyventi senyvo amžiaus žmonės arba 

asmenys, turintys sunkią negalią. Dėl šių priežasčių įstaigos gyventojų kontingentas kasmet 

reikalauja vis didesnės priežiūros ir didesnių išlaikymo sąnaudų.  

 

4 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).  
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Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal jiems nustatytą diagnozę ir bendrą sveikatos 

būklę,  2021 m. įstaigoje 256 ilgalaikę socialinę globą gaunantys ir psichinę ir/ar protinę negalią 

turintys asmenys pasiskirstė sekančiai: 
- 52,3 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo psichinę negalią; 

- 47,6 proc. visų paslaugas gaunančių klientų turėjo protinę negalią. 

2021 m. įstaigoje gyveno 84 sunkią negalią turintys asmenys, tai sudarė beveik 33 proc. 

visų įstaigoje gyventojų. 

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

m., kai protinę negalią turėjo 48 proc., psichinę – 52 proc., ir 2020 m., kai protinę negalią turėjo 

47 proc., psichinę – 53 proc., yra nežymus ir pasiskirsto pagal kliento diagnozę beveik tolygiai. 

 

4.2. Globos namų gyventojų 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. 

 

5 diagrama. Gyventojų socialinė padėtis 2019 – 2021 metais 

 

 
  

Lyginant 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. globos namų gyventojų socialinė padėtis nežymiai  

pagerėjo. 2019 m. artimus giminaičius turėjo 63 proc., 2020 m. 68 proc., o 2021 m. 68,3 proc. 

įstaigos gyventojų, kurie palaiko glaudžius ryšius su savo artimaisiais. Vis dar išlieka ta pati 

tendencija – į globos namus gyventi dažniausiai atvyksta asmenys 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, atkurti nutrūkusius ryšius 

su giminaičiais. 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos ir karantino Lietuvoje vis dar buvo 

ribojamas artimųjų lankymasis įstaigoje bei įstaigos gyventojų išvykimai pas artimuosius, 

tačiau jie dažniau su artimaisiais bendravo telefonu ar kitų išmaniųjų technologijų pagalba, 

vaizdo skambučiais. 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. Gyventojų artimieji taip pat buvo 

įtraukti įstaigoje įdiegiant paslaugų kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio 

standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, ir prisidėjo prie teikiamų paslaugų kokybės vertinimo. 

Įstaigoje labai svarbus išlieka kliento bendruomeniškumo skatinimas siekiant atkurti 

abipusį, prasmingą santykį tarp kliento ir bendruomenės. 
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4.3. 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.  

Nuo 2019 m. 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. 

 

6 diagrama. Gyvenamųjų kambarių pasiskirstymas globos namuose 2019 – 2021 m. 

 

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

negalios pobūdį, pomėgius, charakterio savybes, amžių. 2020 m. 8% gyventojų gyveno 

vienviečiuose, 61% - dviviečiuose, 28% - triviečiuose, 6% - keturviečiuose kambariuose, tuo 

tarpu 2021 m. 11,7% gyventojų gyveno vienviečiuose, 80,4% - dviviečiuose, 58,5% - 

triviečiuose, 6% - keturviečiuose kambariuose. Tokį pokytį lėmė sumažintas triviečių kambarių 

skaičius, nes sumažėjus susirgimų COVID-19 infekcija buvo galima sumažinti sergančiųjų 

izoliacijai skirtas patalpas. Taip pat, sumažintas planinis ilgalaikę socialinę globą gaunančių 

klientų skaičius leido sudaryti galimybes triviečius kambarius pakeisti į dviviečius ir taip 

pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas erdvesniuose gyvenamuosiuose kambariuose.  

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, o 2021 m. aprūpinti dviem planšetiniais kompiuteriais, kurių pagalba gali 
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bendrauti su jiems artimais šeimos nariais ar draugais, tvarkyti savo finansus, mokytis 

kompiuterinio raštingumo, žiūrėti filmus, ieškoti informacijos ir kitaip tobulėti. 

 

4.4. Globos namų gyventojų 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. 

 

7 diagrama. Globos namų gyventojų dalyvavimas užimtumo veiklose 2019 – 2021 m. 

 

 
 Ataskaitinių metų pabaigos duomenis lyginant su  2019 m. ir 2020 m., stebimas nedidelis 

gyventojų, dalyvavusių užimtumų veiklose skaičiaus sumažėjimas. Šiam pokyčiui įtakos turėjo 

2021 m. pradžioje vis dar šalyje siautusi COVID-19 infekcija bei paskelbtas karantinas 

Lietuvoje ir sugriežtinti reikalavimai ligos prevenciniais tikslais. Siekiant užtikrinti gyventojų 

saugumą, užsiėmimai vykdavo atvirose erdvėse arba nedidelėse grupėse ir tik to paties skyriaus 

gyventojams, laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

(toliau - OV) sprendimais nustatytų reikalavimų. 2021 m. pradžioje nebuvo galima organizuoti 

didelių renginių, gyventojai negalėjo dalyvauti renginiuose, mugėse, varžybose už įstaigos ribų, 

o tai mažino jų motyvaciją ir norą lankyti užimtumų veiklas. Vis dėlto, 2021 m. eigoje 

užimtumo veiklų lankomumas palengva išaugo. Gyventojai ir vėl pradėjo rinktis veiklas, tokias 
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kaip dviračių sportas, meniniai užsiėmimai, siuvimas, sielovada, medžio drožyba, dailės ir 

sportiniai užsiėmimai, t. y. tas veiklas, kurios aktyviausiu pandemijos laikotarpiu buvo 

ribojamos dėl saugumo reikalavimų. 

Kaip ir 2019 – 2020 m., taip ir ataskaitiniu laikotarpiu, įstaigos gyventojai rinkosi ir 

pasyvesnes veiklas, nes šiuos užsiėmimus gali lankyti didžioji dalis silpnesniųjų įstaigos 

gyventojų, turinčių didesnių sveikatos problemų, o aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą – 

sporto užsiėmimus, dviračių sportą ir pan., rinkosi fiziškai stipresni gyventojai. Organizuojant 

užimtumą senyvo amžiaus asmenims, svarbiu užimtumo aspektu išliko individualus darbas ir 

bendravimas, t. y. individualūs pokalbiai ir prisiminimų popietės. Jaunesnio amžiaus gyventojai 

buvo motyvuojami rinktis aktyvesnes veiklas tikintis, kad pasibaigus pandemijai jie galės 

dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose įstaigoje ir už jos ribų, o įgytas žinias ir įgūdžius galės 

pritaikyti savo kasdienėje veikloje be darbuotojų pagalbos. 

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.  

 

5.  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, 2021 m. darbuotojų (daugiausia įstaigoje priežiūros 

ir slaugos funkcijas atlieka moterys) fizinio darbo palengvinimui, siekiant užtikrinti jų saugumą 

ir pagerinti darbo sąlygas, suremontuotose gyvenamuosiuose kambariuose įrengta 10 lubinių 

keltuvų, taip pagerinant darbo sąlygas 52 slaugos paslaugas teikiantiems darbuotojams. 100 

proc. darbuotojų aprūpinti sertifikuotomis asmens apsaugos priemonėmis, numatytomis 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės OV sprendimuose. 

Vykstant  senėjimo procesui gyventojams padaugėjo somatinių  ligų, reikalinga didesnė 

pagalba tenkinant socialinius ir fiziologinius poreikius. Pagrindinės mirtingumo  priežastys kaip 

ir 2020 m. išlieka 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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8. diagrama. Prevenciniai programiniai ir profilaktiniai tyrimai 2019 – 2021 m. 

 

 
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.  

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, infekcinių ligų kontrolės ir mažesnės galimų 

komplikacijų rizikos tikslais, globos namuose tiek gyventojams, tiek darbuotojams kasmet 

atliekami skiepijimai nuo gripo. 2021 m. 93 proc. visų globos namų gyventojų buvo paskiepyti 

trimis vakcinos dozėmis nuo COVID-19 infekcijos. Visų įstaigos gyventojų vakcinacija 

atliekama tik jų ar jų globėjų raštišku sutikimu. 

Siekiant užtikrinti profilaktinių ligų prevenciją bei glaudžiau bendradarbiaujant su 

pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojais, atliktų programinių ir profilaktinių tyrimų 

skaičius 2021 m. išaugo, nes buvo atlaisvinti 2020 m. taikyti ribojimai ir suvaržymai patenkant 

į kitas gydymo įstaigas.  

 

9 lentelė: Pagrindinių specialistų konsultacijos 2019 – 2021 m. 

 

 Konsultuota kartų 

per 2019 m. 

Konsultuota kartų 

per 2020 m. 

Konsultuota kartų 

per 2021 m. 

Vidaus ligų gydytojas 282 276 256 

Psichiatras 282 276 256 

Odontologas 148 73 110 

Chirurgas 54 46 62 

LOR 20 9 10 

Dermatologas 8 10 14 
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Pulmonologas 16 3 6 

Onkologas 17 11 36 

Neurologas 14 6 9 

Endokrinologas 5 1  

Traumatologas 12 7 13 

Reumatologas 2  2 

Kardiologas 2  5 

Ortopedas 3 2 4 

Hematologas 1   

Burnos higienistas 3 3 11 

Okulistas 28 13 13 

Urologas 5 7 10 

Ginekologas  9 6 

Gastroenterologas  6  

Otolaringologas  1  

Echoskopuotojas   18 

Komp.tomografas   6 

Chemoterapiautas   3 

Fibroskopija   3 

Diabetinės pėdos specialistas   3 

 

Analizuojant lentelėje pateiktus duomenis, išryškėja, kad ataskaitinio laikotarpio metu 

gyventojai dažniausiai kreipėsi į vidaus ligų gydytoją ir psichiatrą – per 2021 m. įstaigos 

gyventojai buvo konsultuoti vidaus ligų gydytojo ir psichiatro 100 proc.  

Keleta 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. 

Taip pat per 2021 m. gyventojai buvo dažniau konsultuoti chirurgo, dermatologo bei 

onkologo. Ypač išaugo onkologo konsultacijų skaičius per 2021 m., nes atliekant profilaktinius 

tyrimus moterims pagal amžiaus grupes buvo išaiškintos onkologinės ligos ir priešvėžiniai 

susirgimai. Tiek pas chirurgą, tiek pas gydytoją dermatologą buvo kreipiamasi dažniau, nes 

vidaus ligų gydytojų konsultacijų metų buvo nustatyta, jog kai kuriems gyventojams 

reikalingos III lygio gydytojų konsultacijos. Tai nulemia lėtiniai susirgimai, amžius, patirtos 

traumos ir pan. 

 

6. 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, planšetinio kompiuterio 

pagalba jie gali nuolat palaikyti ryšį su jiems svarbiais asmenimis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikės socialinės globos paslaugomis pasinaudojo 21 

asmuo (19 trumpalaikės socialinė globa, 2 – laikino atokvėpio paslauga). 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.  
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2021 m. pabaigoje įstaigoje 9 asmenims buvo teikiama trumpalaikė socialinė globa. 8 

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. 

 

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

2020 – 2021 m. 

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

giminaičius ir visi palaikė glaudžius ryšius su jais, tuo tarpu 2021 m. tokių klientų procentas 

išaugo iki 95 proc. 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. 

 

11 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų pasiskirstymas 

pagal amžių ir lytį 2020 – 2021 m. 

 

 
 

Lyginant ir vertinant trumpalaikės socialinės globos paslaugą gavusių asmenų 

pasiskirstymą pagal lytį pastebima, kad moterys sudarė didžiąją daugumą visų trumpalaikės 

socialinės globos gavėjų skaičių, t. y. 2020 metais– beveik 65 proc., 2021 m. – 81 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, tad 2020 m. paslauga 

buvo paklausesnė tarp senyvo amžiaus paslaugų gavėjų. Tuo tarpu 2021 m. paslaugų gavėjai 

tolygiai pasiskirstė visose amžiaus grupėse. Manytina, kad trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos tampa paklausios ir tarp jaunesnio amžiaus klientų. Taip pat galima teigti, kad jaunus, 

neįgalius asmenis prižiūrinčiose šeimose didėja pasitikėjimas socialinės globos įstaigomis ir 

artimieji net trumpesniam laikotarpiui nebebijo patikėti savo artimųjų globos namų personalui.  
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12 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų pasiskirstymas 

pagal negalią 2020 – 2021 m. 

  
 

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. Tuo tarpu 2021 m. protinę negalią turinčių 

klientų skaičius išaugo iki 23,8 proc., o psichinę negalią turinčiu (76 proc.) išliko panašus. 

Dauguma protinę negalią turinčių klientų taip pat buvo jaunesnio amžiaus, atvykę iš namų, 

todėl galima manyti, kad šeimos nebebijo savo neįgalių artimųjų apgyvendinti socialinės globs 

paslaugas teikiančiose institucijose.  

Ataskaitinių laikotarpiu trumpalaikes socialinės globos paslaugas gavo 57 proc. klientų, 

kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos poreikis, 42,8 proc. – nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikis. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiais metais, klientų, kurie sirgo 

įvairiomis demencijos formomis – kraujagysline demencija, Parkinsonu, Alzheimerio liga, 

procentas šiek tiek sumažėjo. 2020 m. jų buvo 65 proc., 2021 m. 47.6 proc. Tai galima 

paaiškinti tuo, jog trumpalaikės socialinės globos paslaugas gavo jaunesnio amžiaus klientai, 

kuriems šios ligos nėra būdingos. 

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. 

 

13 diagrama. Globos namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų užimtumo 

organizavimas 

 
 

 Ataskaitinių metų pabaigos duomenimis, trumpalaikės socialinės globos paslaugų 

gavėjai daugiausia rinkosi pasyvesnes, daug fizinio aktyvumo nereikalaujančias veiklas kaip ir 

2020 m. Patraukliausia veikla vis dar išlieka muzikiniai užsiėmimai.  

 

7. 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, 
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sutvarkytą ir pritaikytą individualiems neįgaliųjų poreikiams tenkinti globos namų aplinką, 

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

Įgyvendinant investicijų projektą buvo atliktas 150 vietų gyvenamojo korpuso I, II ir III 

aukštų slaugomų/sunkios negalios asmenų kambarių remontas, įrengiant 10 lubinių keltuvų ir 

taip pagerinta gyvenamosios aplinkos infrastruktūra. Nors pagal investicijų projektą 150 vietų 

gyvenamojo korpuso slaugomų/sunkios negalios asmenų gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų 

remontas buvo atliktas dalinai (rangovas atliko tik 68  proc. projekte numatytų darbų), vis dėlto 

gyvenamuosiuose kambariuose buvo įrengti keltuvai gulinčių/slaugomų asmenų kasdieninei 

priežiūrai, 63-ims globos namų gyventojams sukurta jauki, jų sveikatos būklę, poreikius bei 

socialinės globos normas atitinkanti gyvenamoji aplinka, 37-iems darbuotojams pagerėjo darbo 

sąlygos. 2021 m. planuoti lubiniai keltuvai įsigyti kartu su pastato remonto darbais iš investicijų 

projektui skirtų finansavimo lėšų. Be to, įstaigoje atnaujintas šis ilgalaikis turtas: 1 pramoninė 

džiovinimo mašina skalbinių džiovinimui, 12 funkcinių lovų, 1 neįgaliojo vežimėlis su gulimąja 

funkcija, 1 konteineris panaudotoms asmens higienos  priemonėms  (sauskelnėms, tvarsliavai 

ir t.t). 

Pagrindinėje, gyventojų ir lankytojų  dažniausiai lankomoje įstaigos teritorijoje sutvarkyta 

infrastruktūra (atnaujinta pagrindinė 757 m2 automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takai, 

įrengtos stovėjimo vietos neįgaliesiems bei nuvažiavimo nuolydžiai). Sudaryta saugi judėjimo 

pėsčiomis ir neįgaliųjų vežimėliais aplinka. 

Pagrindiniame korpuse atliktas valgyklos salės ir rūbinės kosmetinis remontas: pakeista 

susidėvėjusi, nesaugi (slidi), suskilinėjusi grindų plytelių danga, atnaujintos sienos ir lubos. 

200-ams gyventojų sukurta jauki, saugi, higienos normas atitinkanti valgomojo aplinka, 25-

iems darbuotojams palengvintos darbo sąlygos. 

Gyvenamajame pastate – Dvare atliktas 4-ių gyvenamųjų kambarių, poilsio zonos (54m2) 

ir 2-jų higienos kambarių remontas (pakeistos grindys, atliktas kosmetinis sienų remontas, 

įrengtas apšvietimas, atitinkantis Lietuvos higienos normą  HN 125:2019 „Suaugusių asmenų 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

Ūkio dalies darbuotojams (skalbėjoms ir siuvėjai) palengvintos darbo sąlygos įsigijus 

pramoninę rūbų džiovinimo mašiną ir siuvimo mašiną. 

Gerinant darbuotojų poilsio laiko kokybę, atnaujintos darbuotojų poilsio patalpos - 

pagrindiniame 150 v. korpuse ir gyvenamajame korpuse – Dvare atnaujintos dvi darbuotojų 

poilsio ir persirengimo patalpos (48,5m2), sukurta jauki, erdvi poilsio aplinka. 27-iems 

darbuotojams sudaryta galimybė turėti kokybišką poilsio laiką – t. y., išeinant iš savo darbinės 

aplinkos, ilsėtis netrukdomiems. 

 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje įgyvendintos priemonės, pagerinusios darbuotojų 

darbo sąlygas.  Metų eigoje atnaujintas inventorius, reikalingas darbuotojų darbo funkcijoms 

atlikti.  

Atsižvelgiant į didėjantį slaugomų asmenų skaičių ir įvertinus realų poreikį pakeistas 

numatyto inventoriaus įsigijimo planas. Siekiant gerinti neįgalaus asmens priežiūros ir slaugos 

funkcijas atliekančių darbuotojų darbo sąlygas įsigyta 12 elektra valdomų funkcinių lovų su 

antipraguliniais čiužiniais, 6 neįgaliųjų vežimėliai (1 iš jų su gulimąja funkcija), 3 mobilūs 

konteineriai panaudotoms asmens higienos  priemonėms  (sauskelnėms, tvarsliavai ir t.t.), 3 

daugiafunkciniai staliukai gulinčio asmens maitinimui arba kitiems jo poreikiams. Gerinant 

medicinos personalo darbo sąlygas įsigyta procedūrinė kėdė, otoskopas, alkūnių-kulnų 

apsaugos priemonės, skirtos pragulų profilaktikai, kėlimo diržai galūnių pakėlimui (2 vnt.), 

gulinčio asmens vartymui (2 vnt.), kėlimo diržai aukšta nugara (4 vnt.), diržas, skirtas pacientus 

sodinti ant klozeto (1 vnt.), 6 kraujospūdžio matuokliai. 

Atnaujinus kompiuterinę įrangą ir įsigijus 8 kompiuterius su programine įranga 

pagerėjo darbo sąlygos administracijos darbuotojams (1) ir socialinio darbo personalui (7). 

Visi įstaigos darbuotojai 100 proc. aprūpinti asmeninių daiktų saugojimo/persirengimo 

spintomis bei visu darbui reikalingu inventoriumi. 
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 Saugių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimui 100 proc. darbuotojų aprūpinti asmens 

apsaugos priemonėmis vadovaujantis OV sprendimais, t. y. įvairiomis AAP, medicinine įranga 

ir dezinfekcijos priemonėmis, kurių įsigijimo vertė 32 tūkst. Eur. 

Optimizuojant įstaigos vidaus procesus efektyviau išnaudoti turimus pastatus, 2021 m. 

buvo organizuotas netikslingai naudojamo nekilnojamo turto perdavimas Turto bankui, taip 

tikintis sumažinti nekilnojamo turto išlaikymo kaštus (elektros energijos, šildymo, vandens 

naudojimo išlaidas). Planuotas nekilnojamojo turto perdavimas Turto bankui neįvykdytas, nes 

nebuvo baigti tvarkyti reikiami dokumentai. 

Įstaigos veiklos efektyvumui didinti 2021 m. eigoje, optimizuojant naudojamus plotus, 

buvo atsisakoma mažai naudojamų ir nenaudojamų pastatų. Ūkinės dalies darbuotojų darbo 

vietos ir naudojamas turtas talpinamas į kompaktišką erdvę, ją universaliai pritaikant šiems 

poreikiams. Taip bus sumažinti nekilnojamo turto išlaikymo kaštai (elektros energijos, šildymo, 

vandens naudojimo išlaidos). 

Pavyzdingai tvarkoma ir prižiūrima įstaigos teritorija ir joje esanti infrastruktūra yra kaip 

priemonė teikiamų paslaugų patrauklumo didinimui ir teigiamo visuomenės požiūrio 

formavimui. 2021 m. teritorijoje buvo atnaujinti lauko baldai, sukurtos naujos poilsio zonos, 

suformuoti gėlynai, atnaujintos ir sukurtos naujos teritoriją puošiančios skulptūros. 

 

9. ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI 2022 METAMS 

 

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. Pagrindinis 

įstaigos tikslas – Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas. 

Siekdama įgyvendinti savo pagrindinį tikslą ir misiją, pagrindinės veiklos kryptys 2022 m.: 

1. Sudaryti kuo geresnes sąlygas įstaigos veiklos organizavimui ir plėtojimui; 

2. Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą, paskirti ir teikti kokybiškas jų poreikius 

atitinkančias paslaugas; 

3. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę; 

4. Užtikrinti asmenims tinkamą fizinę aplinką visose gyvenimo srityse; 

5. Ugdyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius; 

6. Sudaryti sąlygas  asmenims  dalyvauti prevencinėse programose/priemonėse; 

7. Gerinti įstaigos įvaizdžio formavimą bendruomenėje ir didinti informuotumą apie įstaigos 

veiklą visuomenėje; 

8. Užtikrinti: 

8.1.  personalo valdymo efektyvumą; 

8.2.  informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų 

valdymo efektyvumą; 

8.3.  valstybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos efektyvumą; 

8.4.  dokumentų valdymo veiklos efektyvumą; 

8.5.  viešųjų pirkimų vykdymo veiklos efektyvumą; 

8.6.  tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobili, kitų automobilių (išskyrus 

tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius)  ūkio valdymo ir priežiūros 

veiklos efektyvumą; 

8.7.  įstaigos veiklos organizavimo efektyvumą. 

9. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją; 

10. Įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą, gerinančias jų darbo sąlygas 

bei psichologinį klimatą įstaigoje; 

11. Plėtoti socialines paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje siekiant didinti jų gerovę. 

 

 

Direktorė                                                     Adelė Pociuvienė 


