
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS METINĖ 

ATASKAITA 

2021 m. 

Tikslas: aktyviai dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, padėti spręsti gyventojams 

iškilusias problemas bei aktyvinti juos dalyvauti globos namų veikloje. 

Uždaviniai, priemonės Atsakingi 

asmenys 

Laikotarpis Pasiekti rezultatai, įvykdytos 

veiklos 

Organizuoti globos namų 

gyventojų tarybos posėdžius 

1 x ketv., esant būtinybei ir 

dažniau. 

Gyventojų 

tarybos 

pirmininkas 

Metų 

eigoje 

2021 m.  Jurdaičių SGN gyventojų 

tarybą sudaro 10 narių. Per 2021 m. 

įvyko 7 Jurdaičių SGN gyventojų 

tarybos susirinkimai. Surašyti 

protokolai. 

Pristatyta 2020 m. veiklos ataskaita, 

2021 m. metų veiklos darbo planas. 

 

Stebėti gyventojams teikiamų 

paslaugų kokybę, teikti 

globos namų gyventojų 

pasiūlymus, pageidavimus 

dėl paslaugų gerinimo 

Jurdaičių 

socialinės 

globos namų 

gyventojų 

tarybos nariai. 

Metų 

eigoje 

Pateiktas pasiūlymas vyr. socialiniai 

darbuotojai R. Vilimienei dėl 2021 

m. organizuojamų išvykų globos 

namų gyventojams. 

Svarstytas klausimas dėl pateikiamo 

maisto kokybės ir patiekalų 

įvairovės. Pastebėjimai ir 

pageidavimai perduoti Jurdaičių 

SGN tarybai. 

Svarstyta dėl gyventojų užimtumo 

organizavimo ekstremalios 

situacijos metu. Pateikti pasiūlymai 

užimtumo specialistams: 

 individualizuoti 

gyventojams užsiėmimus, 

pravesti jų kambariuose. 

  palankiomis oro sąlygomis 

užsiėmimus organizuoti 

lauke  

 reguliuoti dalyvių srautus –

vieno užsiėmimo metu 

dalyvaus tik to paties 

skyriaus gyventojai. 

 

Tarpininkauti sprendžiant 

iškilusius ginčus, problemas 

tarp gyventojų ir teikti 

pasiūlymus joms spręsti. 

Jurdaičių 

socialinės 

globos namų 

gyventojų 

tarybos nariai. 

Metų 

eigoje 

Skundų ir ginčų nebuvo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                      Jurdaičių socialinės globos namų pirmininkas :                          P. Jarulis 

 

Svarstyti globos namų 

gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimus, teikti 

pasiūlymus dėl nusižengimų 

vertinimo. 

Jurdaičių 

socialinės 

globos namų 

gyventojų 

tarybos nariai. 

Metų 

eigoje 

Keturi Jurdaičių SGN gyventojai 

įspėti dėl jų netinkamo elgesio -  

vertinant įstaigoje teikiamo maisto 

kokybę, balsavimo metu, 

gyventojams trukdė  išreikšti savo 

nuomonę šiuo klausimu. 

Vienas  gyventojas įspėtas dėl 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, 

dažno alkoholio vartojimo. 

Aktyvinti globos namų 

gyventojų socializaciją ir 

dalyvavimą veiklose. Teikti 

jiems informaciją apie globos 

namuose ir bendruomenėse 

vykdomą veiklą ir naujoves. 

Gyventojų 

tarybos 

pirmininkas 

Metų 

eigoje 

Globos namų gyventojai 

supažindinti su prevencinėmis 

priemonėmis dėl COVID – 19 ligos, 

informuoti apie galimybę pranešti 

apie smurto atvejį prieš jį ar kitą 

asmenį. Paaiškinta į ką gali kreiptis, 

nurodyti atsakingų asmenų 

kontaktai. 

 


