
 

 

 

 
JONAVOS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2020 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio 4 d. Nr. V1 – 2 

Jonava 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1 – 46 „Dėl socialinės globos 

normų aprašo“ 4 priedo 25 straipsnio 25.2 punktu, 

 

t v i r t i n u Jonavos globos namų 2020 metų veiklos ataskaitą. 

 

PRIDEDAMA. „Jonavos globos namų 2020 metų veiklos plano ataskaita“ 35 psl., 1 egz. 

 

 

 

Direktorė       Dalia Astrauskienė 
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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ. REKVIZITAI 

Jonavos globos namai (toliau – Globos namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191643822. Globos namai įkurti 1994 m. 

gegužės 26 dieną. 

Adresas: Žeimių takas 7, LT–55130 Jonava, elektroninis paštas: pensionatas@jonava.net; tel./faks. (8 349) 53988, tel. (8 349) 50609. 

Tinklalapis: www.globajonava.lt. 

Globos namai yra socialinės globos įstaiga, teikianti socialines paslaugas suaugusiems su negalia arba senyvo amžiaus asmenims, įvertinus jų 

nesavarankiškumo lygį bei socialinių paslaugų poreikį (kai būtina nuolatinė kompleksinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, šiems asmenims 

negalint savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai). 

Vadovas: direktorė Dalia Astrauskienė (elektroninis paštas: astrauskienedalia@gmail.com), tel. (8 618) 32132. 

 

2. NEKILNOJAMAS TURTAS 

Globos namai patikėjimo teise valdo savivaldybės nekilnojamą turtą adresu: Žeimių takas 7, Jonava, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus 

bei steigėjo, t. y. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

Žemės plotas: 9606 m2 . Iš jų: po pastatais-1352 m2, neužstatyto- 8254 m2.  
 

 

Bendras plotas  

 

 

2207,14 m2 

Gyvenamosios paskirties  

Naudingasis 

plotas 

 

2028,39 m2 

Iš to skaičiaus   Užstatytas plotas 

Gyvenamasis 

plotas 

720,39 m2 

Pagalbinis naudingas 

plotas 

1308,00 m2 

Pagalbinis 

nenaudingas plotas 

17,41 m2 

Rūsių  

 

161,34 m2 

 

 

1352,00 m2 

 

Plotas, tenkantis 1 gyventojui 

Faktinis (bendras) plotas Faktinis bendras plotas 1 asmeniui Faktinis gyvenamasis plotas (720,39 m2: 90 gyvent.) 1 asmeniui 

2207,14 m2 24,52 m2 8,00 m2 

Įstaigoje yra 51 gyvenamasis kambarys, iš jų: 21 vienvietis, 22 dviviečiai ir 8 triviečiai. 

Įstaigoje yra 6 vonios, 14 dušo kabinų, 57 WC (iš jų darbuotojams - 3). 

 

3. GYVENTOJŲ SKAIČIUS BEI KAITA, LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS 

Metai Gyveno (vidutiniškai) Atvyko Išvyko (mirė) Iš viso (vidutiniškai gyveno) 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys  

2018 47 43 4 14 7 (1 išvyko) 12 (1 išvyko) 88 

2019 42 43 10 16 13 (5 išvyko) 10 85 

2020 43 47 8 14 13 19 (1 išvyko) 90 

http://www.globajonava.lt/
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4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

Teikiamų papildomų paslaugų lėšų 2020 m. surinkta 4760 eurų už paslaugas, patvirtintas 2012 m. balandžio 26 d. savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 1 TS – 135 (mokestis už vienviečius kambarius, šarvojimo salės nuoma ir kt.). Vienviečiuose kambariuose gyveno 19 asmenų. 

1% turto mokesčio gauta 16978,94 eurų, šį mokestį mokėjo vidutiniškai 18 asmenų.  

 

Trumpalaikės globos paslaugos dėl karantino 2020 m. nebuvo teiktos. 

 

Paslaugos kaina 2020 m.: 

• senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 760 Eur. per mėnesį,  

• asmenims su sunkia negalia – 1040 Eur. per mėnesį, 

• trumpalaikės socialinės globos – 760 Eur. per mėnesį. 
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ASIGNAVIMŲ POKYČIAI 

Gauti asignavimai 2019 m. 2020 m. 

Valstybės lėšos 135 000,00 Eur 206 485 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 347 900,00 Eur 412 012 Eur 

Teikiamų paslaugų lėšos 358 095,00 Eur 385 264 Eur 

Gauta paramos 3 021,00 Eur 24 687 Eur  

Visas finansavimas 844 016,00 Eur 1 028 448 Eur 

 

Gyventojai už paslaugas moka: 

• 100% slaugos ar priežiūros išmokų,  

• 80% visų kitų gaunamų pajamų (pensijos, transporto kompensacijos, našlių, tremtinių ir kt. išmokų) 

• 1% turto mokestis. 

 

Papildomai įstaigai buvo skirtos savivaldybės biudžeto lėšos: 23000,00 eurų infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui. Baigta įrengti įstaigą 

juosianti tvora ir vartai. 
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TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAŠTŲ EKONOMINIS PALYGINIMAS 

Paslaugų kaštų įvertinimas 2019 m. 2020 m. 

Gauti asignavimai 844 016,00 Eur 1 028 448 Eur 

Faktinis lovadienių skaičius 25 967 31 531 

Faktinis gyventojų skaičius 85 90 

Faktinis vieno gyventojo per 1 dieną išlaikymas 32,50 32,62 

Faktinis vieno gyventojo per 1 mėnesį išlaikymas 975,00 978,60 

 

5. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 

 

Etatai atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus.  

Įstaigoje dirba vidutiniškai 50 darbuotojų.  

Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje  

- 0,55 darbuotojo vienam gyventojui. 

 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų - 69 %,  

iš jų:  

5 socialiniai darbuotojai,  

22 - individualios priežiūros personalo  

(socialinio darbuotojo, slaugytojo padėjėjai),  

2 - užimtumo specialistai. 

 

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia: 

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas,  

3 bendrosios praktikos slaugytojai,  

2 kineziterapeutai,  

1 ergoterapeutas. 

 

Įstaigoje dirba 6 neįgalūs darbuotojai. 
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DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Visiems A, B ir C lygio darbuotojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir asmeninę kompetenciją.  

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2020 m.: 

 

Įstaigoje organizuotos civilinės saugos funkcinės pratybos. Darbuotojai supažindinti su nauja „Civilinės saugos mokymo ir pratybų 

organizavimo tvarka“. Įvertinti „Biologiniai rizikos veiksniai“ Covid 19 laikotarpiu. Ekstremalios situacijos bei karantino laikotarpiu, organizuoti globos 

namų ekstremalių situacijų valdymo grupių vadovų pasitarimai, esant riziką keliančiam atliekamų funkcijų pobūdžiui, darbo sudėtingumui valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino sąlygomis, atsakingi darbuotojai organizuoti ir apmokyti ypač svarbių užduočių vykdymui: COVID – 19 

mėginių paėmimo organizavimą, suvedimą į Esveikatos sistemą ir kt. 
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Vadovo kvalifikacijos kėlimas 36 val. 

✓ UAB Žinių centro mokymai „LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai: darbo teisinių santykių sudarymo, valdymo ir nutraukimo 

aktualijos“ 8 val. 

✓ Tarptautinė virtuali konferencija „Covid 19 – išmoktos pamokos“ 6 val. 

✓ Kolpingo kolegijos nuotolinis seminaras „Klientų motyvavimo technika“ – 8 val. 

✓ Kolpingo kolegijos nuotolinis seminaras „Neigiamų vaikystės patirčių sindromas“ – 8 val. 

✓ Higienos instituto kartu su NVSC prie SAM Kauno departamentu 2020-12-15 organizuotose nuotolinėse konsultacijose, COVID-19 ligos 

prevencijos klausimais, skirtos Kauno apskrities rajonų administracinėse teritorijose esančių socialinės globos įstaigų darbuotojams 6 val. 

5 socialiniai darbuotojai po 32 val. 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Klientų motyvavimo technikos“ (8 ak. val.) 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Streso valdymas globalių krizių kontekste“ (8 ak. val.) 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras "Neigiamų vaikystės patirčių sindromas"(8 ak. val.) 

✓ Profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai „Socialinių pokyčių lyderystė: advokacijos metodas“ (8 ak. val.) 

18 socialinių darbuotojų padėjėjų po 16 val. 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Klientų motyvavimo technikos“ (8 ak. val.) 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras "Neigiamų vaikystės patirčių sindromas"(8 ak. val.) 

4 slaugytojų padėjėjos po 16 val. 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Klientų motyvavimo technikos“ (8 ak. val.) 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras "Neigiamų vaikystės patirčių sindromas"(8 ak. val.) 

✓ 3 bendrosios praktikos slaugytojos turėjo dalyvauti kursuose, tačiau dėl pandemijos 2 kartus buvo atšaukti, nuotoliniu būdu nebuvo 

organizuoti, kvalifikacija buvo keliama savarankiškai, ieškant ir domintis informacija internete bei spaudoje. 

Mitybos skyriaus vadovas 

✓ Dėl karantino kursai nebuvo vykdomi, kvalifikacija buvo keliama savarankiškai, ieškant ir domintis informacija internete bei spaudoje. 

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas 

✓ Higienos instituto kartu su NVSC prie SAM Kauno departamentu 2020-12-15 organizuotose nuotolinėse konsultacijose, COVID-19 ligos 

prevencijos klausimais, skirtos Kauno apskrities rajonų administracinėse teritorijose esančių socialinės globos įstaigų darbuotojams 

Kineziterapeutas 32 val. 

✓ Kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto organizuotuose kursuose „Pagyvenusių žmonių kineziterapija“  

2 užimtumo specialistai po 16 val. 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Klientų motyvavimo technikos“ (8 ak. val.) 

✓ Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Streso valdymas globalių krizių kontekste“ (8 ak. val.) 

Darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą 20 val. 

✓ I-os pakopos praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2020 m.“ (7 ak. val.). 
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✓ Kvalifikacijos tobulinimo nuotoliniai mokymai „CPO LT elektroninio katalogo plėtra: nauji prekių, paslaugų, darbų moduliai“ 

(6  ak. val.). 

✓ Dalyvavimas nuotoliniame seminare „Mažos vertės pirkimų vykdymas, CVP IS sistemos ypatumai“ (7 ak. val.). 

 

6. ATITIKTIS PASLAUGŲ TEIKIMUI. LICENCIJOS, LEIDIMAI - HIGIENOS PASAI  

 

Įstaiga atitinka socialinės globos normas bei reikalavimų standartus, vykdama veiklą, kurios kodai pagal Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:  

• 87.30. Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla; 

• 56.29. Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla; 

• 86.90.10. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse; 

 

Įstaiga turi visas veiklai vykdyti reikiamas licencijas, leidimus - higienos pasus:  

• Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą „Įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licenciją“ teikti bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos 

paslaugą.  

• Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas licencijas: „Institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“; “Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“. 

• Leidimus - higienos pasus: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla: bendrosios praktikos slauga, kineziterapija“ bei 

„Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla“. Visi keliami reikalavimai patalpų įrengimui bei paskirčiai atitinka. 

• „Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą“. Globotiniams užtikrintas tinkamas maitinimo organizavimas pagal patvirtintus 

Higienos normų reikalavimus. Maitinimo laikas nustatytas Vidaus tvarkos taisyklėse. Sudaryti perspektyviniai 5 savaičių valgiaraščiai (kad nesikartotų 

maisto racionas). Pagal galimybes atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus. Be kasdieninių valgiaraščių, sudaromi ir šventiniai 

(Užgavėnių, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų ir kt. progomis) valgiaraščiai. Antrieji patiekalai ruošiami garų krosnyje (indukcinėje) - be riebalų. 

Įrengtos virtuvėlės, kurioje gyventojai galėtų savarankiškai pasigaminti maisto. Nesavarankiškiems gyventojams maistas pristatomas į kambarį Termo 

induose. 

• Įstaigoje atliktas senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų atitikties 

vertinimas. Visos normos, išskyrus priklausančias ne nuo įstaigos (renovacijos tęstinumas), atitinka. Vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, 

visiems gyventojams sudaromi individualūs globos planai (toliau - ISGP).  

 

7. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

Įstaigos veikla organizuojama, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės globos normomis, Lietuvos Respublikos 
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higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais įstaigos 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 

GLOBOS NAMŲ MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VIZIJA, PRIEMONĖS, PRIORITETAI, REZULTATAI 
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VEIKLOS PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR LAUKIAMI REZULTATAI 
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TEIKIAMŲ ILGALAIKIŲ (TRUMPALAIKIŲ) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ RŪŠYS 
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2020 METAIS TEIKTŲ PASLAUGŲ ATASKAITA 

Paslaugos rūšis 
Veiklos (teiktos paslaugos) 

funkcijos 

Paslaugos 

teikimo 

dažnumas/ 

metus 

Papildoma informacija 

 Apgyvendinimo 

(būsto ir aplinkos 

pritaikymo) 

Asmeniui užtikrinti saugią, 

gerai sutvarkytą ir tinkamą 

socialinės globos teikimo vietą 

bei aplinką 

Atvykus Asmuo naudojasi kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose 

užtikrinamas jo privatumas ir orumas. Asmens gyvenamoji aplinka yra kiek galima 

artimesnė namų aplinkai. Įstaigoje yra 51 gyvenamieji kambariai: 21 - ame gyvena po 

1 asmenį, 22 - uose – po 2 asmenis, 8 - iuose – po 3 asmenis. Kiekvienam gyventojui 

vidutiniškai tenka 7,48 m2 miegamojo ploto, 24,67 m2 bendro naudojimo ploto t. y.: 

valgykla, maisto gaminimo bei sandėliavimo, indų plovimo patalpos, 

kineziterapijos/ergoterapijos, relaksacijos kabinetai, užimtumo patalpos, biblioteka, 

vonių patalpos, fojė, virtuvėlės, laiptinės, koridoriai, skalbyklos, džiovyklos, 

dezinfekcijos patalpos, rūkomasis ir kt. Įstaigoje yra Ekoterapinė (perkusinė 

rekreacinė muzikos ir fizinio aktyvinimo) zona. Šiltuoju metų laiku globotiniai gali 

leisti laiką dviejose uždaruose kiemeliuose, kurie apželdinti dekoratyviniais augalais, 

gėlėmis, pastatyta pavėsinė, suoliukai, gali atsipalaiduoti grodami perkusiniais lauko 

instrumentais. Teritoriją puošia medžio drožiniai, dekoratyviniai akmenys, apie šimto 

vaismedžių sodas, alpinariumai. Atvykdami gyventojai gali atsivežti savo namų 

apyvokos reikmenis. 

2. Sveikatos 

priežiūros ir 

slaugos paslaugos 

Pragulų profilaktika ir 

gydymas 

1200 kartų Vidutiniškai 2-3 asmenims kasdien buvo daromi perrišimai, pragulų profilaktikai 

naudojama 15 pragulų čiužinių. 

Žaizdų profilaktika ir 

gydymas 

485 kartai Perrišimai po operacijų, chirurginių procedūrų ir pan. 

Kraujo spaudimo matavimas 1924 kartai Vidutiniškai 5 asmenims kasdien pagal gydytojo paskyrimą arba pagal poreikį.. 

Injekcijos 1327 kartų Vidutiniškai 3-4 asmenys kasdien pagal gydytojo paskyrimą arba pagal poreikį. .  

Gripo vakcinos  Gripo vakcina paskiepyti 77 asmenys (pagal jų pageidavimus). 

Kitos sveikatos priežiūros 

procedūros 

150 

procedūrų 

Ausų plovimas, vidurių laisvinimo procedūros, akių lašų lašinimas, inhaliatorių 

purškimas ir kt.) 

Aprūpinimas medikamentais ir 

jų vartojimo priežiūra bei 

kontrolė 

Kasdien pagal 

gydytojo 

paskyrimą  

Vadovaujantis įstaigoje patvirtinta „Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir 

nurašymo tvarka“. 

Cukraus kraujyje nustatymas 1728 kartų Vidutiniškai 5 asmenys kasdien pagal gydytojo paskyrimą arba pagal poreikį. 
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Aprūpinimas specialiomis 

techninėmis pagalbos 

priemonėmis 

1 kartas/ 

metus 

 

1 gyventojas buvo aprūpintas ortopedine avalyne; kitoms techninės pagalbos 

priemonėms įsigyti nebuvo poreikio. Neįgaliojo vežimėliais iš viso naudojasi 40 

asmenų; vaikštynėmis su ratukais, atramomis, ramentais ir lazdelėmis naudojasi 12 

asmenų; deguonies aparatu naudojosi 15 asmenų; tualetine kėde - 7 asmenys; klausos 

aparatais naudojasi 10 asmenų. 

Greitosios medicininės 

pagalbos suteikimas (kviečiant 

Jonavos GMP) 

173 kartų  

Profilaktinio sveikatos 

tikrinimo organizavimas 

gyventojams 

90 

kartų/metus 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus kiekvienam gyventojui, iš viso vidutiniškai 90 

gyventojų.  

Profilaktinio sveikatos 

tikrinimo organizavimas 

darbuotojams 

55 Ne rečiau nei1 kartą per metus kiekvienam darbuotojui 

Medikamentų skirstymas, 

išnešiojimas gyventojams, 

priežiūra ir kontrolė vartojant 

33000 

kartų/metus 

Vidutiniškai 30 gyventojų kasdien 

Bendradarbiavimas šeimos 

gydytojais sprendžiant 

sveikatos problemas 

1100 

kartų/metus 

Vidutiniškai 3 gyventojai kasdien 

Bendradarbiavimas su kitais 

sveikatos priežiūros 

specialistais iš skirtingų 

sveikatos priežiūros institucijų  

Pagal poreikį 

 

Sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų organizavimas, jų rekomendacijų 

vykdymas: pas sveikatos priežiūros specialistus (Jonavos PSPC, Kauno Klinikose, 

Onkologinėje, Ortopedinėje, Tuberkuliozinėje, Psichiatrinėje ir kt. ligoninėse)  

Sveikatos priežiūros 

specialistų konsultacijų 

organizavimas ir 

rekomendacijų vykdymas 

239 

kartai/metus 

Pagal šeimos gydytojo siuntimą. 

 

Psichiatro, psichologo 

konsultacijos ir rekomendacijų 

vykdymas 

7 vizitai 

psichiatro 

11 vizitų 

psichologo 

Pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. R26-309, sudarytą 2019-11-12 su VŠĮ Jonavos 

pirminės sveikatos priežiūros centru, šio centro Psichikos sveikatos centro (toliau 

PSPC PSC) psichiatrai ir psichologai mūsų įstaigos globotiniams teikia reguliarias 

paslaugas: grupines ir individualias psichologo konsultacijas, psichoterapijos bei 

individualias psichoterapeuto konsultacijas mūsų įstaigoje (Karantino laikotarpiu 

Jonavos PSPC PSC šių paslaugų teikimą nutraukė).  



15 

 

 Atliekami psichologiniai tyrimai sunkiai judantiems jų gyvenamojoje vietoje.  

Psichologinių poreikių vertinimo procese dalyvauja Jonavos PSPC PSC psichologas.  

Įstaigos viduje darbuotojai bendradarbiauja, aptariant gyventojų problemas, ieško 

koordinuotų sprendimų.  

Darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kompetenciją senyvo amžiaus bei asmenų su 

negalia psichologijos temomis. 

Hospitalizacija į stacionarią 

gydymo įstaigą, domėjimasis 

tolimesne sveikatos būkle bei 

gydymo eiga 

43 

kartai/metus 

Globotinių lankymas ligoninėje dėl karantino buvo draudžiamas. Stacionarių paslaugų 

teikimas gydymo įstaigose buvo labai ribotas. 

Artimųjų informavimas apie 

globotinio gydymą stacionare 

43 

kartai/metus 

 

Dokumentų pristatymas 

neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybai, dėl 

specialiųjų poreikių 

11 

kartų/metus 

 

Globotinio sveikatos 

priežiūros plano sudarymas su 

šeimos gydytoju ir jo 

vykdymas 

43 

kartai/metus 

Grįžus iš stacionarios gydymo įstaigos 

 

Gulinčių globotinių padėties 

keitimas (vartymas) 

kas 2-3 

valandos 

 

2.1.Kineziterapijos -Kineziterapijos paslaugas  apie 1770 

procedūros 

 

Grupinė mankšta vidutiniškai iki 4 gyventojų per dieną. Iki pavasarinio karantino 

pradžios individuali mankšta taikyta maždaug 12 gyventojams per dieną. 

Individuali aktyvi ir pasyvi kineziterapija taikyta 37 gyventojams. 

Pirminis įvertinimas (per 5 dienas), pakartotinis – pagal sveikatos būklę vidutiniškai 1 

kartą metuose arba pagal poreikį. 

Procedūros teikiamos pagal šeimos gydytojo siuntimus arba pagal poreikius. 

Ortopedinių priemonių 

parinkimas ir pritaikymas 

apie 29 

kartus/metus 

Dirbančių darbuotojų 

konsultacija dėl ortopedinių 

priemonių panaudojimo 

34 

kartus/metus 

 

„Gyventojo vertinimo 

programos“ pildymas, 

gyventojo fizinės būklės 

įvertinimas 

sistemingai 
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„Kineziterapinių paslaugų 

teikimo žurnalo“ pildymas 

Kasdien 

Artimųjų informavimas apie 

gyventojo fizinę būklę, 

kineziterapinius uždavinius 

12 

kartų/metus 

Bendradarbiavimas su 

ortopedinių gaminių 

įstaigomis, dėl ortopedinių 

priemonių, ortopedinės 

avalynės parinkimo ir 

pritaikymo gyventojams 

3 kartai/metus 

2.2. Ergoterapijos Taikant ergoterapines 

priemones, atliktas rankų 

funkcijų vertinimas ir 

korekcija, siekiant naudos 

kasdieninėje veikloje, mokant 

gyventojus savarankiškai 

atlikti jiems būtinas funkcijas 

apie 660 

procedūrų/ 

metus 

Paslaugas teikia ergoterapeutas, turintis atitinkamą išsilavinimą. Individuali mankšta 

taikyta 4 gyventojams per dieną.  

 

Gyventojo fizinės būklės 

įvertinimas 

apie 22 

kartus/metus 

Pirminis įvertinimas (per 5 dienas nuo atvykimo). 

Pagalbinių priemonių 

parinkimas ir pritaikymas 

apie 360 

kartų/metus 

Vidutiniškai apie 2 gyventojus per dieną. 

Ergoterapinių paslaugų 

teikimas pagal gydytojų 

paskyrimus 

apie 10 

kartų/metus 

Individuali aktyvi ir pasyvi mankšta taikyta 10 kartų. 

2.3. Integruotos 

priežiūros 

paslaugos  

Paslaugos sergantiems 

senatviniu kognityviniu 

sutrikimu: demencija, 

Alzheimerio liga ir panašiai 

50 asmenų Darbuotojams paruoštos rekomendacijos, reikalingos teikiant paslaugas šiomis ligomis 

sergantiems asmenis (orientacijos, elgsenos, higienos, naudojimosi tualetu ir kitos 

rekomendacijos). 

 

2.4. Paliatyviosios 

slaugos 

Pagalbos suteikimas 

mirštančiam globotiniui 

 

 

 

32 asmenys Per 2020 metus mirė 32 asmenys. 20 asmenų buvo teikiama paliatyvi slauga, 12 

globotinių mirė gydymo įstaigose.  

Pokalbių metu siekta palengvinti paskutiniąsias mirštančiųjų dienas, sumažinti ir 

palengvinti mirštančių ligonių skausmą ir kitus kankinančius požymius, patenkinti jų 

fizinius, emocinius, socialinius bei dvasinius poreikius.  
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Dvasinės, religinės, 

psichologinės pagalbos 

suteikimas, orientuotas į 

pagarbą, privatumą bei 

žmogaus orumo nežeminantį 

elgesį 

Pagal poreikį 

organizuotas 

parapijos 

klebono 

aplankymas 

Gyventojų prašymu, 15 kartų kviestas kunigas. 

Užtikrinta asmens galimybė išreikšti savo valią dėl asmeninių daiktų tvarkymo, 

laidojimo apeigų ir kitų su jų galimu mirties atveju susijusių poreikių ir, esant 

pageidavimams, vykdytas įstaigos tarpininkavimas šių reikalų tvarkyme (globotinių 

pageidavimai ir jų realizavimai fiksuoti asmens bylose pridedamuosiuose 

dokumentuose). 

 Šeimos narių ir/ar kiti artimųjų 

informavimas, mirus 

globotiniams 

Informuoti 

artimieji 

Gyventojų bei darbuotojų 

dalyvavimas laidotuvėse 

Pagal poreikį 

3. Mitybos  

organizavimo 

Maitinimas 4 kartus/ 

dieną 

 

 

 

Įstaiga turi „Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą“. Globotiniams 

užtikrintas tinkamas maitinimo organizavimas pagal patvirtintus Higienos normų 

reikalavimus. Maitinimo laikas nustatytas Vidaus tvarkos taisyklėse. Steigėjo 

patvirtinta maitinimo kaina vienam gyventojui 3,7 euro dienai. Sudaryti 

perspektyviniai 5 savaičių valgiaraščiai (kad nesikartotų maisto racionas). Pagal 

galimybes atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus. Be kasdieninių 

valgiaraščių, sudaromi ir šventiniai (Užgavėnių, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų 

ir kt. progomis) valgiaraščiai. Antrieji patiekalai ruošiami garų krosnyje (indukcinėje) - 

be riebalų. 

Nesavarankiškiems gyventojams maistas pristatomas į kambarį Termo induose. 

Siekiant užtikrinti saugią ir higienišką maisto tvarkymo aplinką, vadovaujamasi 

„Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms“. Užtikrinama 

apsauga nuo užteršimo ir kenkėjų: pagal sudarytą grafiką kiekvieną mėnesį vykdoma 

dezinfekcija. 

Patvirtinta „Higienos normų reikalavimų laikymosi tvarka“, reglamentuojanti higieninį 

klimatą, kurį sudaro: tinkamas vėdinimas, apšildymas, apšvietimas, temperatūra, 

valymas ir dezinfekavimas. 

Kiekvienais metais atliekami maisto mikrobiologiniai tyrimai, kas 2 metus daromi 

vandens mikrobiologiniai tyrimai. 

Globotiniai turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie maisto kokybę, išdėstyti savo 

pageidavimus, pasiūlymus žodžiu ir raštu „Maisto vartotojų skundų ir pasiūlymų 

registravimo žurnale”.  

Įrengtos virtuvėlės, kurioje gyventojai galėtų savarankiškai pasigaminti maisto. 
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Dietos taikymas Pagal 

sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

rekomenda 

cijas 

Pagal gydytojų rekomendacijas organizuojamas dietinis maitinimas: 11 asmenų taikyta 

angliavandenių kiekį koreguojanti dieta (sergantiems diabetu), 8 asmenims - sumažinto 

riebalų, cholesterolio ir sočiųjų, riebiųjų rūgščių kiekio dieta, 11 asmenų taikyta 

sumažinto laktozės kiekio dieta.  

Maisto pristatymas į kambarį Vid. 45-52 

asmenims/ 

dieną 

Nesavarankiškiems gyventojams maistas pristatomas į kambarį Termo induose 

(nevaikštantiems ar pablogėjus jų sveikatai).  

Specialus maisto paruošimas 

ir maitinimas 

 

 

 

 

 

Pagal 

gydytojų 

rekomenda 

cijas 

Vertinami neįgalių asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai ir, esant poreikiui, 

globotiniams taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, paskystintas 

maistas).  

2020 metais 22 asmenims buvo taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta 

(trintas, paskystintas maistas), užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba 

valgant, jos reikia vidutiniškai 15 globotiniams kasdien (negalintiems savarankiškai 

pavalgyti ar pablogėjus jų sveikatai). 

Maitinimas per zondą Per zondą maitinimas buvo taikytas 4 gyventojams. 

Savarankiškas maisto 

ruošimas 

Gyventojams yra sudarytos sąlygos savo maisto produktus laikyti buitiniuose 

šaldytuvuose, kambariuose ar virtuvėlėje.  

Savarankiškiems gyventojams įrengtose virtuvėlėse sudaryta galimybė pačiam 

papildomai gamintis maistą ar išgerti kavos, arbatos. 

Centralizuotas maitinimas 

karantino laikotarpiu 

Gruodžio  

2-31 d. 

Maisto tiekimas organizuotas centralizuotai 4 kartus per dieną, vidutiniškai 79 žmonių 

kasdien, pasitelkiant maitinimo paslaugas teikiančią įstaigą. Maistas pristatomas 

vienkartiniuose induose kiekvienam gyventojui individualiai į kambarį 

4. Kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo, 

asmeninės higienos 

paslaugų 

organizavimo 

 

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis, atsižvelgiant į gaunamus asignavimus bei įstaigos patvirtintą 

tvarką ir normatyvus. Skatinamas gyventojų savarankiškumas apsitarnaujant. ISGP numatyta konkreti pagalba kiekvienam asmeniui, 

teikiant šias paslaugas: 

Maudymas kas 7 dienos Vidutiniškai po 10 asmenų kasdien ir 50 asmenų per savaitę. 9 maudosi patys 

savarankiškai. 

Prausimas Kas dieną Vidutiniškai 35 asmenys per dieną pagal poreikį. 

Plaukų kirpimas 

 

1/ mėnesį arba 

pagal poreikį 

Vidutiniškai 88 asmenys per metus. 

Profesionalios kirpėjos paslaugos teiktos gyventojams 2 kartus (birželio-liepos mėn.), 

apkirpta iš viso: 14 gyventojų. 

Nagų kirpimas pagal poreikį Vidutiniškai 55 asmenims per savaitę.  
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Barzdos skutimas kasdien Vidutiniškai 5 asmenys kasdien. 

Nosies, ausų valymas pagal poreikį Vidutiniškai 50 asmenų kas savaitę. 

Sauskelnių keitimas 

 

3/dieną/ 

pagal poreikį 

dažniau 

Vidutiniškai 43 asmenims keičiamos sauskelnės, 3 kartus per dieną ir dažniau. Dienai 

sunaudojama vidutiniškai 125 vnt. sauskelnių, sauskelnių-kelnaičių. 

Pagalba rengiantis Kas dieną Vidutiniškai 54 asmenys. 

Pagalba tualete bei 

naudojantis tualetine kėde 

Kas dieną Vidutiniškai 24 asmenys. 

Pagalba naudojantis basonu, 

antyte 

pagal poreikį Vidutiniškai 12 asmenų. 

Drabužių skalbimas ir 

lyginimas 

kas 7 dienos  Gyventojams drabužiai buvo keičiami ne rečiau, kaip kas 7 dienos arba pagal poreikį 

dažniau 

Patalynės keitimas kas 7 dienos  Gyventojai patalynė keičiama ne rečiau, kaip kas 7 dienos arba pagal poreikį dažniau 

Namų aplinkos tvarkymas Kas dieną  

Asmeninių daiktų priežiūra Kas dieną  

5. Socialinio darbo Naujai atvykusių globotinių 

paslaugų planavimas 

adaptaciniu laikotarpiu 

22 asmenys Per 2020 m. atvyko 22 asmenys. Per kalendorinį mėnesį nuo atvykimo dienos vyksta 

naujai atvykusių gyventojų stebėjimas, problemų identifikavimas, jų sprendimo būdų 

ieškojimas, individualus ir komandinis darbas. Pildomas adaptacijos lapas. Globotinių 

poreikių vertinimo procese dalyvauja pats asmuo ar jo šeimos nariai, artimi giminaičiai 

(globėjai).  

Individualaus socialinės 

globos plano asmeniui 

sudarymas (toliau - ISGP) 

Sudaryti arba 

patikslinti 

ISGP 

Individualus socialinės globos planas (toliau tekste – ISGP) poreikio paslaugoms 

vertinimu paremtas planas, numatantis kokią pagalbą ir paslaugas reikia teikti 

globotiniui kokybiškam gyvenimui užtikrinti. 22 naujai atvykusiems gyventojams 

buvo sudaryti ISGP 

Peržiūrėti ir patikslinti 90 ISGP planų, pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms 

aplinkybėms 

Individualus socialinis 

darbas: 

- galimybių savarankiškai 

spręsti iškylančias socialines 

problemas atstatymas ir 

ugdymas 

 

Kas dieną 

 

Vidutiniškai kasdien bendrauta su 26 globotiniais. Vykdytas globotinių socialinio 

funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas: aktyvinimas dalyvauti 

įstaigos socialinėje veikloje, ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti 

(panaudojant pačių globotinių galimybes). 

Vykdytas globotinių kasdieninės veiklos organizavimas, informacijos apie paslaugas ir 

įstaigos veiklą teikimas. 

 

Pagal ISGP 
- pagalba prisitaikant prie 

pasikeitusių aplinkybių, 

Kas dieną 
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motyvacijos skatinimas  ir 

palaikymas 

 

 

 

Žymos apie paslaugas fiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose 

dokumentuose. Esant poreikiui organizuotos reikiamų specialistų konsultacijos 

įstaigoje ar už jos ribų. 

Teiktos tarpininkavimo ir bendradarbiavimo su kitomis institucijomis (Sodra, 

antstoliais, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis, telekomunikacijų įmonėmis, paštas 

ir pan.) paslaugos, sprendžiant asmenines globotinių problemas už įstaigos ribų. 

Gyventojai buvo lydimi į gydymo įstaigas. 

- paslaugų teikimo 

planavimas, įvertinant asmens 

poreikius ir galimybes 

Kas dieną 

 

- tarpininkavimo, atstovavimo 

paslaugų teikimas; globotinio 

teisių ir interesų gynimas 

vidutiniškai 

330 

kartų/metus 

Socialinis darbas pandemijos 

metu 

Kas dieną - Organizuoti 477 globotinių artimųjų vizitai globos namuose. Lankytojų temperatūrų 

matavimas ir fiksavimas lankymo žurnale. Siuntinių priėmimas iš artimųjų, 

dezinfekavimas ir perdavimas globotiniams. 

- Nuolatinis informacijos teikimas artimiesiems apie globotinių sveikatos būklę, 

emocinę sveikatą, poreikius.  

- Organizuoti video skambučiai per Skype, Messenger ar panašias programas ir 

individualūs pokalbiai telefonu.  

- Vykdytas susirašinėjimas su giminaičiais elektroniniu paštu.  

- Maisto produktų ir būtiniausių prekių gyventojams nupirkimas karantino metu. 

6. Kasdieninio 

laisvalaikio ir 

užimtumo 

organizavimo 

6.1. Kasdieninės veiklos 

organizavimas pagal 

individualius poreikius ir 

savarankiškumo lygį: 

 Globotinių kasdieninė veikla organizuota, siekiant: 

- suderinti globotinių pageidavimus ir globos namų galimybes;  

- lavinti ir palaikyti kasdieninius įgūdžius, motyvuoti ir skatinti savarankiškumo 

ugdymą; 

- atskleisti individualius gebėjimus pabrėžiant globotinių unikalumą; 

- suteikti teigiamų emocijų (pasijusti reikalingais, vertingais, reikšmingais); 

- ugdyti kūrybiškumą ir estetinį suvokimą; 

- skatinti ir stiprinti tarpusavio pagalbą. 

1.1. sodo ir gėlynų priežiūra 

(medelių, gėlių sodinimas, 

laistymas, genėjimas) 

Pagal 

galimybes 

1.2. teritorijos priežiūra ir 

gražinimas (lapų grėbimas, 

šiukšlių surinkimas ir pan.) 

Vid. 10 

asmenų) 

1.3. Kambario bei bendro 

naudojimo (užimtumo ir kt.) 

patalpų tvarkymas 

Vidutiniškai 

tvarkosi 

9 asmenys 

1.4. asmeninių drabužių ir 

patalynės priežiūra 

Kasdien 
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1.5. knygos, garsinės knygos Kasdien pagal 

individualius 

poreikius 

Visiems norintiems ir galintiems užsiimti mėgstama veikla, sudaromos sąlygos. 

Knygas skaito vidutiniškai 16 asmenų. 

Garsines knygas klauso vidutiniškai 10 asmenų. 

1.6. siuvimas, siuvinėjimas, 

mezgimas 

 Siuvimu, mezgimu užsiima vidutiniškai 5 asmenys. 

1.7. Medžio drožyba  Medžio drožyba užsiima 1 asmuo. 

1.8. tapyba, dailė  Tapyba - daile užsiima 2 asmenys. 

1.9. darbai su moliu  Su moliu dirba 3 asmenys. 

1.10. kryžiažodžių sprendimas  Kryžiažodžius sprendžia vidutiniškai 12 asmenų. 

1.11. Sportas, stalo žaidimai   

1.12. karoliukų vėrimas 

1.13. vilnos vėlimas 

Vid. 1-2 

kartai/savait 

Veria iš karoliukų, velia vilną vidutiniškai 4 asmenys. 

1.14. Nevaikštančių globotinių 

išvežimas į lauką ar kt. jų 

užimtumo organizavimas 

1-2 kartus per 

dieną 

 

Kasdien iš kambario šiltuoju metų laiku išvežami vidutiniškai 32 gyventojai, kitu laiku 

vidutiniškai 16 gyventojų. 

Gyventojų užimtumo didinimui bei paslaugų kokybės gerinimui 2020 m. organizuoti renginiai:  

 Sausio 15 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Sausio 21 d. Poezijos valanda su Jonavos Viešosios bibliotekos darbuotojais 

Sausio 23 d. Kolektyvo ,,Vosilkėliai“ koncertas 

Sausio 28 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Sausio 30 d. Kino seansas užimtumo salėje 

Vasario 4 d. Kolektyvo ,,Bočiai“ koncertas 

Vasario 6 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Vasario 10 d. Kino seansas užimtumo salėje 

Vasario 11 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Vasario 12 d. Kauno Aklųjų ir silpnaregių bibliotekos renginys ,,Kaip mus mato? Lietuva užsienio 

literatūroje“ 

Vasario 16 d. Renginys Jonavos kultūros centre ,,Švęskime laisvę su muzika“ 

Vasario 24 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Vasario 25 d. Užgavėnės: linksmino darbuotojai ir globotiniai su kaukėmis  

Vasario 26 d. Poezijos popietė iš ciklo „Poezijos takais“ su poete Raisa Užuseniene 

Kovo 2 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 
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Kovo 4 d. Svečiuose Kauno Kartų namų darbuotojai bei gyventojai 

Kovo 5 d. Kaziuko mugė ir III – ojo amžiaus universiteto teatro studija „Arlekinas“ 

Kovo 10 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams 

Kovo 11 d. Koncertas Jonavos sporto arenoje ,,30 AČIŪ už Lietuvą“ 

Kovo 12 d. Dalyvavimas „30 AČIŪ už Lietuvą“ renginyje Sporto Arenoje 

Birželio 23 d. Kino filmo seansas užimtumo salėje 

Birželio 30 d. Šaškių turnyras tarp įstaigos globotinių ir darbuotojų 

Liepos 2 d. Muzikos terapija 

Liepos 9 d. Šaškių turnyras tarp įstaigos globotinių ir darbuotojų 

Liepos 20 d. Rankdarbių popietė (darbeliai iš levandų) 

Liepos 28 d. Kino filmo seansas užimtumo salėje 

Rugpjūčio 3 d. Smiginio varžybos tarp įstaigos globotinių ir darbuotojų 

Rugpjūčio 4 d. Stalo žaidimų popietė 

Rugpjūčio 18 d. Ledų šventė 

Rugpjūčio 19 d. Kino filmo seansas užimtumo salėje 

Rugsėjo 3 d. Kolektyvo ,,Rezgynėlė“ koncertas 

Rugsėjo 9 d. Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas, Globos namų tarybos perrinkimas 

Rugsėjo 11 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams (nuotoliniu būdu) 

Rugsėjo 16 d. Poezijos valanda su poete Nijole Smolina 

Rugsėjo 18 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams (nuotoliniu būdu) 

Rugsėjo 21 d. Smiginio varžybos tarp įstaigos globotinių ir darbuotojų 

Rugsėjo 22 d. Kryžiažodžių popietė 

Rugsėjo 23 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams (nuotoliniu būdu) 

Rugsėjo 23 d. ,,Bingo“ žaidimo popietė tarp įstaigos globotinių ir darbuotojų 

Rugsėjo 28 d. Savanorės Giedrės knygos skaitymas gyventojams (nuotoliniu būdu) 

Rugsėjo 29 d. Stalo žaidimų popietė 

Spalio 2 d. Judesio užsiėmimas senjorams su projekto „Mes visi įdomūs ir reikalingi-1“  dalyviais  

Spalio 7 d. LR Seimo rinkimų organizavimas Jonavos globos namuose 

Spalio 16 d. Kandidato į Seimo narius Rimanto Sinkevičiaus susitikimas su Globos namų rinkėjais 

Spalio 21 d. Visuomenės sveikatos biuro paskaita apie burnos higieną 

Spalio 22 d. LR Seimo rinkimų II turo organizavimas Jonavos globos namuose 

Gruodžio 3d. Paminint tarptautinę neįgaliųjų dieną, prisidėjome prie Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centro akcijos  „Noriu Tave apkabinti“ 
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 Darbuotojų surengti 

šventiniai pasirodymai 

gyventojams  

Vasario 25 d. 

Kovo 5d. 

Kovo 12 d. 

Užgavėnių,  

Kaziuko mugės,  

Nepriklausomos Lietuvos 30 – mečio  progomis. 

Darbuotojai visoms šventėms puošė įstaigą, gamino dekoracijas, dalyvavo šaškių, 

smiginio turnyruose su globotiniais ir kt.  

Savanoriškai (nedarbo metu) dalyvavo parodų „Senjorų retro“ atidarymuose 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, pasveikino visus gyventojus Šv. 

Kūčių, Šv. Velykų dienomis, lydėjo gyventojus į renginius už įstaigos ribų. 

 Renginių, parodų, viešų 

akcijų, išvykų, ekskursijų, 

renginių ar panašiai, 

kuriose dalyvauja 

darbuotojai ir gyventojai 

už įstaigos ribų 

Sausio 12 d. 

 

Vasario 16 d. 

Kovo 11 d. 

Spalio mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

✓ Dalyvavimas rajoninėje akcijoje „Neužmirštuolių pieva“, Sausio 13 - tosios dienai 

atminti. 

✓ Renginys Jonavos kultūros centre ,,Švęskime laisvę su muzika“. 

✓ Dalyvavimas „30 AČIŪ už Lietuvą“ renginyje Sporto Arenoje. 

✓ Dalyvavimas moliūgų parodoje Viešosios bibliotekos kiemelyje. 

✓ Pristatėme darbuotojų ir globotinių gamintą eglutę Kalėdinių eglučių miestelyje. 

✓ Darbuotojai sistemingai bendradarbiauja su kolegomis iš Kauno kartų namų, Prienų, 

Vilkaviškio raj. Gudkaimio Ežerėlio globos namų. 

 Parodos  

 

Vasario 14 d. 

Birželio 15 d. 

Spalio 1 d. 

,,Senjorų Retro“ parodos, kurių atidarymuose dalyvavo įstaigos darbuotojai ir 

gyventojai, surengtos: 

✓ Rokiškio rajono Kriaunų muziejuje 

✓ Rokiškio rajono Pandėlio kultūros centre 

✓ Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje. Renginys skirtas tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai. 

 Bendradarbiavimas su 

įstaigomis, 

organizacijomis, bendri 

projektai 

 

 Ilgalaikiai projektai: 

✓ ,,Aš modernioje visuomenėje“ (Senjorų kompiuterinio raštingumo mokymai). 

✓ Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centru, 

vykdant projektą „Mes visi įdomūs ir reikalingi-1“ - projekto dalyvių „Dansema“ 

judesio užsiėmimai senjorams. 

✓ Su Jonavos viešąja biblioteka projektas „Keliaukime poezijos takais“ (poezijos 

popietės su poetais, analizuojami kūriniai). 2020 m. organizuotos 3 poezijos popietės. 

Svečiavosi Jonavos krašto poetė Raisa Užusenienė, Nijolė Smolina, analizuoti 

Lietuvos bei Jonavos r. poetų kūriniai. Projekto koordinatorė R. Grybauskienė 

✓ Projektas su savanoriaujančiais moksleiviais: „Išmaniųjų technologijų pagalba 

kasdienėje veikloje“.  
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✓ Bendradarbiavimo sutartis bei projektas su Lietuvos aklųjų biblioteka (Speciali 

garsinių knygų leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms), darbuotojos  

S. Grabauskienės kūrybos ciklas „Kaip mus mato? Lietuva užsienio literatūroje“ 

Pokalbiai, muzikos ir poezijos valandėlės su Kauno filialo aklųjų ir silpnaregių 

bibliotekos darbuotojais ir lankytojais (vidutiniškai 20 gyventojų per mėnesį). 

✓ Bendradarbiavimas su Krašto muziejaus etnografijos skyriumi (edukaciniai 

renginiai gyventojams: žvakių liejimas, šilkografija, vilnos vėlimas, margučių 

marginimas ir kt.). 

✓ Bendradarbiavimo sutartis su Jonavos politechnikos mokykla dėl edukacinių 

renginių, socialinių projektų (gyventojų plaukų kirpimas, šukuosenų darymas, 

dažymas). 

✓ Su Jonavos rajono Lietavos pagrindine mokykla bei Jonavos Vaiko ir šeimos 

gerovės centru. 

✓ Projekto „Senjorams 60 +“ dalyvių bendravimas su gyventojais, dovanoti vitaminai 

ir saldžios dovanėlės Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos progos ir kt. progomis. 

✓ Bendradarbiavimas su Jonavos kultūros centro Krašto muziejumi, viešinant 

skulptoriaus, liaudies meistro globos namų gyventojo Andriejaus Kazlausko darbus.  

✓ Tęstinis bendradarbiavimas su Jonavos miesto darbščiosiomis mezgėjomis Janina 

Ūmantiene ir jos komanda, aprūpinant globotinius megztomis kojinėmis, šlepetėmis. 

✓ Jaunųjų maltiečių projekte „Jungiant kartas“, kuris yra orientuotas į vyresnio 

amžiaus vienišumo problemą. 

 Gerosios patirties sklaida  Bendravimas su Kauno Kartų namais, Kauno rajono Ežerėlio slaugos namais, 

Vilkaviškio rajono Gudkaimio, Prienų globos namais. 

Dėl ekstremalios situacijos bei įvesto karantino didžią dalį metų negalėjome 

organizuoti susitikimų gyventojams, kviesti kolektyvus į įstaigą. 

Tinklalapyje: www.globajonava.lt teikėme informaciją apie lankymo sąlygas, 

informavome artimuosius apie galimybę gyventojams bendrauti telefonu bei 

alternatyviomis komunikavimo priemonėmis: SKYPE, Messenger ir pan. 

programomis. 

Sistemingai informacija buvo teikiama telefonu, rajono, įstaigos tinklalapyje: 

www.globajonava.lt . Facebook paskyroje „Jonavos globos namai“. 

 Įstaigos įvaizdžio gerinimo, 

viešinant veiklą (straipsniai, 

 ✓ Straipsnis naujienų portale 15min.lt „86-erių Zina apsigyveno globos namuose: „Pati 

taip norėjau. Geriau visiems“ (15min.lt  2020-03-15), prieiga per internetą: 

http://www.globajonava.lt/
http://www.globajonava.lt/
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TV laidos, informacijos 

sklaida tinklalapyje, 

socialiniuose tinkluose ar 

panašiai).  

 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/86-eriu-zina-apsigyveno-globos-

namuose-pati-taip-norejau-geriau-visiems-1026-1289280 

✓ Straipsnis rajoniniame internetiniame laikraštyje: „VLC projekto užbaigimui – 

Bendruomenių daina „Kol kartu“ (jonavoszinios.lt 2020-12-30), prieiga per internetą:  

https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/vlc-projekto-uzbaigimui---finaline-

bendruomeniu-daina-kol-kartu 

✓ Straipsnis Marijampolės viešosios bibliotekos internetiniame puslapyje: „Fotografijų 

paroda: Senjorų retro“ (marvb.lt 2020-10-01), prieiga per internetą:  

http://www.marvb.lt/renginys/fotografiju-paroda-senjoru-

retro/?fbclid=IwAR33zFExB6xGz29eeg4gPRKK50UGDTsDCIKYJcw5TjJgntPETNzS

7hTqjeU 

✓ Marijampolės TV žinių video reportažas apie Senjorų Retro (2020-10-01), prieiga 

per internetą (nuo 15 min 30 s): 

https://www.youtube.com/watch?v=PySBDuRwV_I&t=3s&fbclid=IwAR2Tebg29ge5ef

YhUzi9Ae994lO_g0WYW28RyBunYIUrZN2zp3m5m9ZeLgE 

✓ Siekiant viešinti Jonavos globos namų veiklą, bendradarbiaujame su žiniasklaidos 

atstovais: TV „AVVA“ parengė reportažą apie judesio užsiėmimą senjorams su 

projekto „Mes visi įdomūs ir reikalingi-1“ dalyviais. 

✓ Straipsnis rajoniniame laikraštyje Alio Jonava: „Medžio kultūra (II dalis)“ apie 

Globos namų gyventoją skulptorių, liaudies meistrą Andriejų Kazlauską, kaip apie 

sertifikuotą tautinio paveldo produktų tradicinį amatininką, senojo kryždirbystės amato 

puoselėtoją (aliojonava.lt 2020-05-19), prieiga per internetą: 

http://www.aliojonava.lt/story/3500/medzio-kultura-ii-dalis1 

✓  Strapsnis Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus Facebook paskyroje: „Andriejus 

Kazlauskas - sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas” (2020-11-

09), prieiga per internetą: 

https://www.facebook.com/jkm.jonavoskrastomuziejus/posts/1934010093406792   

✓ Facebook paskyroje „Jonavos globos namai“ esančios informacijos ir gerosios 

patirties sklaida įstaigos darbuotojų asmeniniuose profiliuose. 

✓ Globotinių portretai projekte „SENJORŲ RETRO“ keliauja po šalies meno galerijas, 

dvarus. Organizuotos parodos: Jonavos meno galerijoje, Vilniaus Edukologijos 

universitete, Taujėnų dvare, Seimo III – uose rūmuose, Saldutiškio dvare, Kaišiadorių 

meno galerijoje, Gariūnų verslo parko meno galerijoje, Vilniaus universitete, Trečiojo 

amžiaus universiteto (TAU) Jonavos skyriuje, Ukmergės kraštotyros muziejuje, Jonavos 

https://www.youtube.com/watch?v=PySBDuRwV_I&t=3s&fbclid=IwAR2Tebg29ge5efYhUzi9Ae994lO_g0WYW28RyBunYIUrZN2zp3m5m9ZeLgE
https://www.youtube.com/watch?v=PySBDuRwV_I&t=3s&fbclid=IwAR2Tebg29ge5efYhUzi9Ae994lO_g0WYW28RyBunYIUrZN2zp3m5m9ZeLgE
http://www.aliojonava.lt/story/3500/medzio-kultura-ii-dalis1
https://www.facebook.com/jkm.jonavoskrastomuziejus/posts/1934010093406792


26 

 

sporto arenoje, Ukrainos Xusto miesto savivaldybėje ir globos namuose, Kauno miesto 

Kristaus Prisikėlimo bazilikos meno galerijoje (renginiai – parodos pristatymai su 

dailininku Vytautu Stasiu Lagunavičiumi, režisieriumi, aktoriumi Algirdu Latėnu, poetu 

Alfu Pakėnu) ir kt. 2020 m. parodų „Senjorų retro“ eksponavimas ir prezentavimas 

meno galerijose: Rokiškio rajono Kriaunų muziejuje bei Pandėlio kultūros centre ir 

Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje. 

Metraščio leidimas „Naujienos apie MUS ir MUMS“.  

  6.3. Edukacinė veikla: 

- Spaudos, literatūros 

skaitymas/aptarimas 

Pagal 

individualius 

poreikius 

Knygas, garsines knygas, laikraščius, žurnalus skaito 32 globotiniai.  

Sistemingai (7 kartus) lankėsi savanorė Giedrės, kuri skaitė globotiniams knygas. 

 

 - laiškų rašymas, išsiuntimas, 

pokalbių organizavimas; 

Pagal 

individualius 

poreikius 

40 gyventojų naudojasi savo telefonu, kitiems organizuojami pokalbiai telefonu, per 

SKYPE, Messenger ar panašias programas, parašomi laiškai pagal poreikį. 

 - naudojimasis orgtechnika Pagal individ. 

poreikius 

5 globotiniai naudojasi kompiuteriais ir/arba planšetėmis. 

 6.4. Relaksaciniai seansai 1kartas/ 

savaitę 

Vieno seanso metu vidutiniškai dalyvauja 12 globotinių. 

6.5. Muzikos terapija 30 kartų 

(3-4/per mėn.) 

Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo vidutiniškai 20 globotinių vieno užsiėmimo metu. 

Karantino metu užsiėmimai buvo organizuojamos per SKYPE programą salėje, 

laikantis saugaus atstumo. 

6.6. Kaniterapija 44 kartai 

(3-4/mėnesį) 

Vidutiniškai 15 globotinių vieno užsiėmimo metu. Prioritetas teikiamas slaugomiems, 

nevaikštantiems globotiniams. Karantino metu užsiėmimai buvo organizuojamos per 

SKYPE programą salėje, laikantis saugaus atstumo. 

 6.7. Ekoterapija -  

grojimas perkusinės 

muzikos instrumentais bei 

fizinis aktyvinimas 

senjorams pritaikytomis 

priemonėmis gryname ore 

Visus metus, 

pagal oro 

sąlygas 

Plėtojant psichosocialines, sociokultūrines bei užimtumo paslaugas, gyventojai 

skatinami naudotis perkusinės muzikos instrumentais bei aktyviai fiziškai leisti laiką 

gryname ore, visiems sezonams pritaikytoje pavėsinėje. Užsiėmimai gerino 

psichologiškai pažeistų bei kitokias negandas patyrusių asmenų savijautą, leido patirti 

teigiamų emocijų: atriboti nuo susijaudinimo ir nusivylimo, pagerino įstaigos 

psichologinį mikroklimatą ir šiek tiek palengvino darbą su šiais asmenimis. Ši 

paslauga pastebimai mažina jautrumą, dirglumą, uždarumą, - muzikos garsų ir fizinio 

aktyvinimo pagalba gyventojai galėjo patirti teigiamų emocijų, atsipalaidavimo, 

emocinio nusiraminimo jausmą. Muzika turi unikalią sąsają su emocijomis, o 

muzikavimas, net visiškai mėgėjiškas, gali būti labai efektyvus streso valdymo įrankis. 

Šioje zonoje vyksta įvairi kasdieninė veikla bei renginiai: kaniterapija, mankštos, 
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muzikos terapija, stalo žaidimų popietės, kineziterapija, koncertai ir kt. 

7. Dvasinių 

poreikių 

tenkinimo 

7.1. Šv. Mišių 

organizavimas 

 

1 kartas per 

Šv. Velykas 

nuotoliniu 

būdu dėl 

susidariusios 

pandeminės 

situacijos 

visoje šalyje 

Šv. Mišios įstaigoje organizuojamos tik katalikams – į įstaigą atvykstant parapijos 

klebonui. Dėl susidariusios epidemiologinės situacijos šalyje, organizuota Šv. Velykų 

Mišių tiesioginė transliacija iš Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios. Per 2020 

metus organizuotos 5 religinės šventės: Trijų karalių atvykimo šventė, Šv. Velykos, 

Visų Šventųjų diena, Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos (laikantis visų karantinui būtinų 

saugumo priemonių). 

Prieš mirusiųjų atminimo dieną Vėlines, pagal poreikį vežame savarankiškus 

gyventojus, kurių artimieji palaidoti Jonavos rajono Šmatų kapinėse, sutvarkyti 

kapavietes.  

Darbuotojai sutvarko 45 vienišų buvusių globotinių kapus, padeda gėlių puokštes, 

uždega žvakutes. 

Organizuotas globotinių dvasinių ir religinių poreikių tenkinimas dvasininkams 

aplankant juos įstaigoje. Sunkiai sergantys lankomi kambariuose. 

 
8.Trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugos 

Trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos didelių ir 

vidutinių specialiųjų 

poreikių asmenims  

- Trumpalaikės socialinės globos paslaugos dėl karantino nebuvo teiktos. 
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SUORGANIZUOTI RAJONINIAI RENGINIAI 

Įstaigoje organizuojami ir  rajoniniai renginiai kuriose dalyvauja ir rajono senjorai, negyvenantys mūsų įstaigoje, tačiau dėl pandemijos, 2020 m. 

įvyko tik vienas tradicinis renginys - Kaziuko mugė ir III – ojo amžiaus universiteto teatro studijos „Arlekinas“ spektaklis senjorams. 

 

Nuo 2015 m. tęsiamas įstaigos globotinių fotografijų projektas „SENJORŲ RETRO“. Kasmet ieškoma rėmėjų projekto tęsimui. Paroda 

keliauja po respublikos meno galerijas, dvarus. Nuotraukos kabo ir globotinių kambarėliuose. Surinkta lėšų šiam projektui virš 15000 eurų. Surengtos 

parodos: Jonavos meno galerijoje, Taujėnų dvare, Saldutiškio dvare, Seimo III – uose rūmuose, Kaišiadorių meno galerijoje, III - ojo amžiaus 

universiteto (TAU) Jonavos skyriuje, Vilniaus Edukologijos universitete, Ukrainos Xusto miesto savivaldybėje ir globos namuose, Ukmergės rajono 

Smetonos dvare ir Užugirio muziejuje, Gariūnų verslo parko meno galerijoje, Vilniaus universitete, Jonavos sporto arenoje, Ukmergės kraštotyros 

muziejuje, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos meno galerijoje ir kt. 2020 m. parodos „Senjorų retro“ buvo eksponuojamos ir prezentuojamos 

Rokiškio rajono Kriaunų muziejuje bei Pandėlio kultūros centre ir Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje.  

8. GAUTA PARAMA 

Pandemijos laikotarpiu ypač daug pastangų įdėta, ieškant paramos asmens apsaugos priemonėmis bei piniginėmis lėšomis.  

Iš viso per 2020 metus paramos gauta už 24 687,14 eurų. Iš jų: 

parama daiktais: už 15529,30 eurų  

parama pinigais: 9157,84 eurų 

Nuo 1992 iki 1999 m. gauta parama įstaigos buhalterijoje nebuvo išskirta ir apskaitoma atskirai, todėl tikslūs skaičiai neaiškūs. 1999 - 2020 m. 

GAUTA FINANSINĖS PARAMOS už 185173,14 Eur. 

Metai Paramos lėšų suma (Lt./Eur) 

1999 4 636 

2000 30 108 

2001 7 187 

2002 29 228 

2003 37 200 

2004 63544 

2005 9 952 

2006 29 544 

2007 12 308 

2008 5 061 

2009 53 470 

2010 12 897 

2011 84 495 

2012 12 073 
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2013 11 188 

2014 34 609 

Viso: 437509 Lt 

Viso: 126711 Eur 

2015 10859 Eur 

2016 2509 Eur. 

2017 5840,91 Eur. 

2018 11545,00 

2019 3 021,00 

2020 24687,14 

Iš viso: 185 173,14 Eur.  

 

9.PANDEMINĖS SITUACIJOS METU PARENGTI TEISĖS AKTAI 

2020 m. kovo 16 d., paskelbus šalyje ekstremalią situaciją bei karantiną, įstaiga susidūrė su nenumatytais iššūkiais: reikėjo operatyviai spręsti 

aprūpinimo apsaugos priemonėmis, darbo procesų valdymo, srautų reguliavimo klausimus, atsižvelgiant į ekstremalių operacijų vadovo sprendimus bei 

valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas. Pirmojo karantino pradžioje labai trūko informacijos, rekomendacijų socialinėms įstaigoms, trūko 

asmens apsaugos priemonių įsigyti.  

COVID 19 pandemijos laikotarpiu parengti pagrindiniai teisės aktai: 

✓ „Ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prevencijos priemonių planas 2020-2022“. 

✓ „Veiksmų planas, prognozuojant ekstremalią situaciją“. 

✓ Ekstremalios situacijos valdymo grupių vadovų sistemingi pasitarimai. 

✓ „Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 ar kita užkrečiama liga atvejui įstaigoje priemonių ir veiksmų planas bei patvirtinus 

užsikrėtimo virusu covid-19 ar kita užkrečiama liga atvejį įmonėje planas bei  ekstremalios situacijos profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų 

taikymas“ (Priemonių ir veiksmų planas bei patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 ar kita užkrečiama liga atvejų planas, ekstremalių situacijų 

valdymo grupių vadovų sudaryti ekstremalios situacijos valdymo, koronaviruso profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų taikymo planai). 

✓ „Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės Jonavos globos namuose planas“.  

✓ Patalpų valymo planas, įtarus ar patvirtinus covid-19 atvejį. 

✓ „Kūno temperatūros matavimo, darbuotojams atvykus į darbą, tvarka“.  

✓ „Gyventojų lankymo ir veiklos organizavimo ekstremalios situacijos bei karantino dėl covid-19 metu tvarka“ (panaikintas 2020 m. birželio 19 

d.). 

✓ „Tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo Jonavos globos namuose tvarka“ (kai savivaldybė, kurioje veikia įstaiga, 

priskiriama mažos arba didelės rizikos savivaldybėms). 
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✓ „Dėl lankytojų priėmimo tvarkos ir naujai atvykusių gyventojų apgyvendinimo tvarkos, esant ekstremaliai situacijai Lietuvos Respublikoje, 

patvirtinimo“ (Laikinai sustabdytas 2020 m. lapkričio 7 d.). 

✓ „Globos teikimo, esant užkrečiamųjų ligų protrūkiui ekstremalios situacijos laikotarpiu Jonavos globos namuose tvarka“. 

✓ „Civilinės saugos mokymo ir pratybų organizavimo tvarka“ (organizuotos pratybos darbuotojams). 

✓ Atsitiktinio darbuotojų tyrimo, kai savivaldybė priskiriama geltonos ar raudonos zonos savivaldybei, organizavimo Jonavos globos namuose 

tvarka. 

✓  Jonavos globos namų Covid-19 ligos židinio valdymo planas. 

✓ „Lankytojų priėmimo tvarka ir naujai atvykusių gyventojų apgyvendinimo tvarkos, esant ekstremaliai situacijai Lietuvos Respublikoje, 

laikinas pakeitimas“. 

✓ Vykdyta apklausa alternatyviam maitinimui vienkartinėse pakuotėse. 

✓ Įvertinti „Biologiniai rizikos veiksniai“ Covid 19 laikotarpiui. 

 

10.VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

Vadovaujantis įstaigos veiklą reglamentuojančiais valstybės teisės aktais bei užtikrinant racionalų įstaigos resursų naudojimą, įstaigos veikloje 

įdiegta Vidaus kontrolės sistema, organizuojamas Vidaus medicininis auditas bei auditas maitinimo saugai. Sudaryta antikorupcinė komisija. Veiklos 

kokybiškam funkcionavimui bei kontrolei sudarytos komisijos bei paskirti atsakingi asmenys. Įvairių veiklos sričių apskaitą, paslaugų teikimą bei 

darbuotojų ir gyventojų veiklą reglamentuoja įstaigos vadovo patvirtintos tvarkos (procedūrų aprašai). Veikia Darbo bei Globos namų tarybos. 

PER 2020 METUS ĮSTAIGOJE PATIKRINIMUS ATLIKO: 

• 2020-12-07 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius atliko 

operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, siekiant įvertinti Covid 19 ligos plitimą globos namuose. Patikrinimo išvada: 

„Jonavos globos namai paslaugas teikia, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, vadovaujamasi rekomendacijomis socialinės globos įstaigoms“. 

Patikrinimo aktas Nr. (2-21 16.3.3.) PA – 3755. 

• Nuo 2020-10-30 iki 2020-12-30 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko veiklos auditą „Slaugos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus 

asmenims“, siekiant surinkti duomenis globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims prieinamumą ekstremalios situacijos bei karantino laikotarpiu 

globos įstaigose. 

• 2020-01-27 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko vandens ir maisto mikrobiologinius tyrimus. Pažeidimų 

nenustatyta.  

 

11.ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO GERINIMO, VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS, PASLAUGŲ PLĖTRA 

 

• Informacija apie įstaigos veiklą (planai, ataskaitos ir kt.) pateikiami tinklalapyje: www.globajonava.lt  

•  Sistemingas įstaigos veiklos viešinimas (apie vykdomus projektus, renginius, akcijas ir kt.) socialiniame tinke facebook: Jonavos globos namai. 

• Leidžiamas įstaigos metraštis „Naujienos apie Mus ir Mums“.  

http://www.globajonava.lt/
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• Sukurtas įstaigos logotipas, kuris naudojamas įstaigos dokumentuose, atributikoje (vėliavoje, ant suvenyrų ir kt.)  

✓ Sukurtas įstaigos logotipas, kuris naudojamas įstaigos dokumentuose, atributikoje (vėliavoje, ant suvenyrų ir kt.)  

✓ Informacija apie įstaigos veiklą (planai, ataskaitos ir kt.) pateikiami tinklalapyje: www.globajonava.lt  

✓  Sistemingas įstaigos veiklos viešinimas (apie vykdomus projektus, renginius, akcijas ir kt.) socialiniame tinke facebook: Jonavos globos 

namai. 

✓ Leidžiamas įstaigos metraštis „Naujienos apie Mus ir Mums“.  

 

12.PAPILDOMI ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

22 asmenys įstaigoje atliko visuomenei naudingus darbus, organizuotus Jonavos miesto seniūnijos, 28 asmenys dirbo pagal Kauno apygardos 

probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato 

siuntimus teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtus neatlygintinus darbus. 

 

Kiekvienais metais, planuojant veiklą, analizuojamos ir vertinamos įstaigos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės (toliau - 

SSGG), siekiant stipriųjų ir silpnųjų vietų nustatymo. Tokios analizės atlikimas padės nustatyti silpnybių poveikio mažinimo būdus, išryškinant 

stipriąsias puses, ieškant racionalių būdų jomis tinkamai pasinaudoti.  

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS APIBENDRINIMAS: STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS 

 

STIPRYBĖS, GALIMYBĖS 

Vidinės: 

1. Įstaigoje dirba daug turinčių reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją, patirtį, licencijuotų kompetentingų darbuotojų. Didžioji dalis darbuotojų turi 

ilgalaikį darbo stažą šioje įstaigoje, nuolat kelia kvalifikaciją kursuose, dalyvauja konferencijose, profesiniuose sambūriuose. Jų asmeninės 

žmogiškosios savybės tinkamos dirbti su senais, neįgaliais žmonėmis.  

2. Darbuotojams sudarytos sąlygos nuolat kelti kvalifikaciją bei profesinę kompetenciją. 

3. Įstaiga pakankamai didelė, todėl išplėtota teikiamų paslaugų struktūra, paslaugos tampa kokybiškesnės, labiau orientuotos į orumą 

nežeminančias sąlygas. Įstaigoje gyventojai gyvena žymiai aktyvesnį sociokultūrinį gyvenimą, nei savarankiškai savo namuose. Pagal galimybes 

atsižvelgiame į jų poreikius: įrengtos virtuvėlės savarankiškam maisto pasigaminimui, norintys gali patys skalbtis asmeninius drabužius. Įrengti 

kineziterapijos, relaksacijos, užimtumo kambariai, biblioteka, svečių priėmimo kambarys. Individualiai maldai yra skirta vieta. Teikiamos muzikos 

terapijos bei kaniterapijos paslaugos. Susibūrė globos namų kapela. Keletą kartų per metus su koncertinėmis programėlėmis atvyksta pasveikinti 

įvairūs miesto saviveiklos kolektyvai, moksleiviai, lopšelių/darželių auklėtiniai. Įstaigoje organizuojamos tradicinėmis tapusios šventės: Užgavėnės, 

Ledų šventė, Kaziuko mugė, Obuolių šventė, Kalėdinis karnavalas ir kt. Organizuojami koncertai, vakaronės, mugės, parodos. Vyksta Šv. Mišios, 

parapijos klebonas aplanko individualiai negalinčius jose dalyvauti. Gyventojai lankosi parodose, kino filmuose, koncertuose Jonavos kultūros centre, 

Neįgaliųjų draugijos renginiuose ar pan. Įstaigoje yra rekreacinė zona: šiltuoju metų laiku globotiniai gali leisti laiką teritorijoje, kuri apželdinta 

http://www.globajonava.lt/
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dekoratyviniais augalais, gėlėmis, pastatyti suoliukai. Įrengta Ekoterapinė zona su lauko muzikos instrumentais visiems sezonams pritaikytoje 

pavėsinėje.  

4. Estetiška aplinka. Sutvarkyta rekreacinė zona: teritoriją puošia medžio drožiniai, dekoratyviniai akmenys, apie šimto vaismedžių sodas, 

alpinariumai. 

5. Teikiamos paslaugos akliesiems, silpnaregiams: nuolat pristatomos garsinės knygos pagal jų pomėgius. 

6. Aktyvus socialinių įstaigų dalyvavimas projektinėje veikloje. Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, organizacijomis, vykdomi bendri, 

dažniausiai ilgalaikiai, projektai, kurių dėka globotiniai gali gyventi pilnavertį gyvenimą, atrasti naujų pomėgių, draugų. Šie projektai taip pat gerina 

įstaigos įvaizdį. 2020 m. vykdyti projektai: 

✓ ,,Aš modernioje visuomenėje“ (Senjorų mokymai kompiuterinio raštingumo) 

✓ Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centru, vykdant projektą „Mes visi įdomūs ir reikalingi-1“ - projekto 

dalyvių „Dansema“ judesio užsiėmimai senjorams. 

✓ Su Jonavos viešąja biblioteka projektas „Keliaukime poezijos takais“ (poezijos popietės su poetais, analizuoti kūriniai). 2020 m. organizuotos 

3 poezijos popietės svečiavosi Jonavos krašto poetė Raisa Užusenienė, Nijolė Smolina, analizuoti Lietuvos bei Jonavos r. poetų kūriniai. Projekto 

koordinatorė R. Grybauskienė. 

✓ Projektas su savanoriaujančiais moksleiviais: „Išmaniųjų technologijų pagalba kasdienėje veikloje“.  

✓ Bendradarbiavimo sutartis bei projektas su Lietuvos aklųjų biblioteka (Speciali garsinių knygų leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms), 

darbuotojos S. Grabauskienės kūrybos ciklas „Kaip mus mato? Lietuva užsienio literatūroje“ Pokalbiai, muzikos ir poezijos valandėlės su Kauno filialo 

aklųjų ir silpnaregių bibliotekos darbuotojais ir lankytojais (vidutiniškai 20 gyventojų per mėnesį). 

✓ Bendradarbiavimas su Krašto muziejaus etnografijos skyriumi (gyventojų mokymas lieti žvakes, šilkografijos, vilnos vėlimo, margučių 

marginimo) 

✓ Bendradarbiavimo sutartis su Jonavos politechnikos mokykla dėl edukacinių renginių, socialinių projektų (gyventojų plaukų kirpimas, 

šukuosenų darymas, dažymas) 

✓ Su Jonavos rajono Lietavos pagrindine mokykla bei Jonavos Vaiko ir šeimos gerovės centru. 

✓ Projekto „Senjorams 60 +“ dalyvių bendravimas su gyventojais, dovanoti vitaminai ir saldžios dovanėlės Tarptautinės pagyvenusių žmonių 

dienos proga. 

✓ Bendradarbiavimas su Jonavos kultūros centro Krašto muziejumi, viešinant skulptoriaus, liaudies meistro globos namų gyventojo Andriejaus 

Kazlausko darbus.  

✓ Tęstinis bendradarbiavimas su Jonavos miesto darbščiosiomis mezgėjomis Janina Ūmantiene ir jos komanda, aprūpinant globotinius 

megztomis kojinėmis, šlepetėmis. 

7. Gerosios patirties sklaida: bendravimas su Kauno Kartų namais, Kauno rajono Ežerėlio slaugos namais, Vilkaviškio rajono Gudkaimio, Prienų 

globos namais. Projekto „Senjorų retro“ portretai keliauja po Lietuvos meno galerijas, dvarus. Nuotraukos kabo ir globotinių kambarėliuose. Surinkta 

lėšų projektui virš 10000 eurų. Surengtos parodos: Jonavos meno galerijoje, III - ojo amžiaus universiteto (TAU) Jonavos skyriuje, Vilniaus 

Edukologijos universitete, Taujėnų dvare, Saldutiškio dvare, Seimo III – uose rūmuose, Kaišiadorių meno galerijoje, Ukrainos Xusto miesto 

savivaldybėje ir globos namuose, Gariūnų verslo parko meno galerijoje, Vilniaus universitete, Jonavos sporto arenoje, Ukmergės kraštotyros 
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muziejuje, Kauno miesto Kristaus Prisikėlimo bazilikos meno galerijoje (renginiai – parodos pristatymai su dailininku Vytautu Stasiu Lagunavičiumi, 

režisieriumi, aktoriumi Algirdu Latėnu, poetu Alfu Pakėnu), ir kt. 2020 metais Kriaunų muziejuje ir Pandėlio kultūros centre, Rokiškio rajone, 

Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. 

8. Įstaigoje vyko I-o korpuso renovacija, kurios metu suremontuoti pakeisti vandentiekio – kanalizacijos vamzdynai, elektros instaliacijos, 17 

gyvenamųjų kambarių, renovuoti sanitariniai mazgai, juose įrengti dušai. 3 kambariuose sanitariniai mazgai įrengti naujai (prieš tai nebuvo). 

Renovuotos 2 vonių patalpos, jose įrengtos reguliuojamo aukščio vonios su mobiliais keltuvais. Laiptinėse įrengti nauji ranktūriai. Suremontuoti 

koridoriai, maisto gaminimo patalpa, kineziterapijos kabinetas, salė, dveji užimtumo kabinetai, darbuotojų kabinetas. Išasfaltuotas kiemas, įvažiavimas 

į įstaigą pritaikytas neįgaliesiems. Įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko rekreacinė zona, gautos paramos lėšomis įsigyti lauko muzikos instrumentai. 

2020 metais I-o korpuso renovacija pabaigta. 

9. Įrengta nauja moderni pagalbos iškvietimo sistema. Bet kuriuo metu kambaryje ar sanitariniame mazge esantis gyventojas gali iškviesti 

pagalbą – darbuotojai pranešimus gauna į mobilias apyrankes.  

10. Darbuotojai pakankamai aprūpinti darbui reikalingomis priemonėmis. Jiems kasmet organizuojamas sveikatos tikrinimas, nuolat vertinami ir 

analizuojami rizikos veiksniai (biologiniai, fiziniai, cheminiai, fizikiniai ir kt.), organizuojami kvalifikaciniai mokymai, sudaromos sąlygos dalyvauti 

konferencijose ir profesiniuose sambūriuose, įstaiga pakankamai aprūpino darbuotojų darbą lengvinančiomis, sveikatą tausojančiomis priemonėmis: 

keltuvais, vartymo paklodėmis, pernešimo, perkėlimo lentomis ir kt.  

11. Nuolat ieškome rėmėjų bei galimybių pagerinti gyvenimo sąlygas globotiniams. 

12. Siekiant viešinti Jonavos globos namų veiklą, Informacijos apie įstaigos veiklą, vykusius renginius, akcijas ir kt. sistemingas viešinimas 

socialiniame tinke facebook: Jonavos globos namai 

13. Leidžiamas įstaigos metraštis „Naujienos apie Mus ir Mums“.  

14. Informacija apie įstaigos veiklą (planai, ataskaitos ir kt.) pateikiami tinklalapyje: www.globajonava.lt 

Išorinės: 

1.  Įstaiga įsikūrusi miesto centre, arti gydymo įstaigų, lengvai pasiekiama artimiesiems. 

2. Glaudus savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.  

3. Įstaigos bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis įstaigomis, dalijimasis gerąja patirtimi, neįgaliųjų integracija (dalyvavimas įvairioje 

veikloje už įstaigos ribų). 

4. Visuomenės švietimas ir informavimas apie teikiamas paslaugas bei patekimo į globos namus sąlygas per informacines priemones, spaudą, 

tinklalapį, socialinius tinklus. Šiuo tikslu sukurtas įstaigos tinklalapis: www.globajonava.lt, profilis socialiniame tinkle Facebook. Sukurtas įstaigos 

logotipas, kuris naudojamas įstaigos dokumentuose, atributikoje (vėliavoje, ant suvenyrų ir kt.). Leidžiamas įstaigos metraštis „Naujienos apie Mus ir 

Mums“, kuris skelbiamas tinklalapyje. Išleistas lankstinukas, rengiamos atvirų durų dienos.  

5. Papildomos lėšos ir žmoniškieji ištekliai buvo pritraukiami, dalyvaujant Darbo biržos viešųjų darbų programoje. Nuolat ieškome paramos 

daiktais ir piniginėmis lėšomis. 

 

 

 

http://www.globajonava.lt/
http://www.globajonava.lt/


34 

 

SILPNYBĖS, GRĖSMĖS 

Vidinės: 

1. Socialinių paslaugų teikimas neturi būti orientuotas į minimalius reikalavimus, o būti lygiavertis prioritetas kitoms savivaldybės veiklos 

sritims. Negalima pasiekti aukštos paslaugų teikimo kokybės, maksimalių rezultatų su beveik minimaliomis darbuotojų darbo laiko sąnaudomis ir 

žemu darbo užmokesčiu. Personalo, tiesiogiai aptarnaujančio globotinius ir gyventojų santykis įstaigoje yra 0,55 darbuotojo vienam gyventojui. 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų yra 69 %. Visą parą dirbant įstaigai, šis skaičius yra labai mažas – tik vos didesnis už minimalias ribas. Dėl per 

didelio darbo krūvio kartais vyrauja emocinė įtampa tiesiogiai paslaugas teikiantiems darbuotojams, taip pat mažas darbo užmokestis yra prastos 

motyvacijos priežastis (ypač maži specialistų ir tarnautojų tarnybiniai koeficientai). Dalis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų dėl 

didesnio darbo užmokesčio išėjo dirbti į Jonavos sveikatos priežiūros įstaigas. 

2. Problemas kelia įstaigoje girtuokliaujantys ir rūkantys gyventojai - didėja gaisro grėsmė dėl rūkymo kambariuose, lovose, ypač naktimis. 

Globos namai išlieka benamystės problemų sprendimo vieta. Tik dėl būsto paslaugų reikalingumo kartais į įstaigą patenka dar pakankamai fiziškai 

pajėgūs asmenys, esantys socialinėje rizikoje, kurie nuolat pažeidinėja Vidaus tvarkos taisykles: girtauja, parneša alkoholio nevaikštantiems 

globotiniams, agresyviai elgiasi, kelia triukšmą ir kt. 2020 m. gyveno 3 asmenys, kuriems medikų patvirtinta diagnozė - alkoholizmas. Darbuotojai 

nuolat susiduria su gyventojų pasipriešinimu atliekant švaros bei higienos procedūras, agresyviu elgesiu ir švaros palaikymo ignoravimu, ypač iš 

girtuokliaujančių asmenų ir jų lankytojų.  

3. Neišvystyta informacinės sistemos duomenų bazė, trūksta kompiuterių bei programos, kad paslaugas teikiantiems darbuotojams nereikėtų 

gaišti laiko, ranka pildant reikiamą dokumentaciją. 

4. Patalpų aplinka II korpuse nepritaikyta neįgaliesiems; ypač prastos būklės sanitariniai mazgai, grindų danga ir kt. Šios problemos bus 

išspręstos renovacijos metu, kuri pradėta vykdyti 2007 m. iki šiol atlikti šie darbai: pakeisti langai, lauko durys, apšiltintas fasadas, atliktas cokolio 

remontas, įrengtas II –ame korpuse keltuvas neįgaliesiems. Nuo 2009 m. iki 2015 m. finansavimas renovacijai nebuvo skirtas. 2015 m. koreguotas 

techninis projektas. Apšiltintas pastato stogas, cokolis, įrengta nuogrinda. 2017 m. užkasti pamatai, kurie prabuvo atkasti dvi žiemas, (pridarydami 

žalos įstaigos inventoriui, esančiam rūsyje) ir pradėtas įrengti keltuvas neįgaliesiems. 2018 m. įrengtas keltuvas ir pradėta I – ojo korpuso renovacija. 

2020 m. baigta I – ojo korpuso renovacija, tačiau II – asis korpusas nerenovuotas. 

5. Orientuojantis į teikiamų paslaugų ypatumus bei darbuotojų saugą ir sveikatą, būtina modernizuoti įvairią technologinę ir kompensacinę 

techniką. Sunkią negalią turintiems gyventojams kilnoti būtina turėti pakankamą kiekį keltuvų, reguliuojamo aukščio vonių - tai padėtų efektyviau ir 

lengviau prižiūrėti slaugomus globotinius, tausotų darbuotojų sveikatą.  

Išorinės: 

1. Egzistuojanti šalyje teisinė bazė nesudaro trikdžių įstaigos vizijai realizuoti, tačiau norimų tikslų įgyvendinimui reikalingas pakankamas 

įstaigos finansavimas, rajono politiką formuojančiųjų didesnis dėmesys socialinei sričiai, kad ji taptų pakankamai vertinama ir prioritetinė.  

2. Nepakankama ir dažnai besikeičianti teisinio reguliavimo bazė. Nėra vieningos ir nusistovėjusios daugumos dokumentų ruošimo ir pildymo 

metodikos, dokumentų šablonų (kiekviena įstaiga „kuria“ savo nuožiūra).  

3. Globos namai tampa slaugos paslaugas teikiančia institucija, kuriai dar nėra tinkamai paruoštos įstatyminės bazės, slaugos paslaugos globos 

įstaigose nefinansuojamos iš ligonių kasų, nors jos teikiamos ir licencijuojamos. 
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4. Nevienodos finansinės galimybės visoms šalies įstaigoms, nėra patvirtintos bendros paslaugų kainos (kaip švietimo sistemoje – „mokinio 

krepšelio“). 

5. Visuomenei dar trūksta informacijos apie teikiamas paslaugas, patekimo sąlygas arba ši informacija gaunama netiksli, neteisinga. Dažnai 

vyrauja nepagrįstas, šališkas, neobjektyvus požiūris į „valdiškas įstaigas“. 

6. Globos namai išlieka benamystės problemų sprendimo vieta. Klientai, kuriems reikia tik apgyvendinimo paslaugos, naudojasi ir visomis 

kitomis paslaugomis (jiems ruošiamas maistas, skalbiami rūbai, tvarkomi kambariai ir kt.). 

7. Infliacija. Nors infliacijos tempas sumažėjo, tačiau kainos neženkliai auga, tai turi įtakos vartojimo išlaidoms įstaigoje.  

8. Migracijos įtaka globotinių socialinei izoliacijai. Kalbant apie globos įstaigos gyventojus, pastebima, jog daugėja senų žmonių, kurių artimieji 

emigravo ir negali jais pasirūpinti. Vienišumas ir artimųjų ilgesys turi įtakos emocijoms. Šių žmonių pasitenkinimas gyvenimu menkas, atstatyti 

nutrūkusius socialinius ryšius su artimaisiais sunku, o kartais ir neįmanoma. 

9. Manipuliacija. Socialinio darbo profesija, nepasižyminti dideliu finansiniu atlygiu, remiasi į pašaukimą, vidinę motyvaciją, empatiją, norą 

padėti kitam, jiems būdinga kitą laikyti svarbesniu už save. Šis aspektas yra prielaida atsirasti išnaudojimo santykiams, daro socialinius darbuotojus 

pažeidžiamus, susitikus priešingą charakterį turintį klientą (pvz. asocialus asmuo, kuriam būdingas naudos siekimas išimtinai sau, nepaisant kitų 

interesų, empatijos stoka, neišvystytas sąžinės balsas). Socialiniai darbuotojai turi būti nuolat mokomi, konsultuojami, kad galėtų atpažinti 

manipuliacinius santykius ir sąmoningiau juose elgtis, labiau save apsaugoti žmogiškuose santykiuose, nebūti lengvai išnaudojamu objektu. Šiuo metu 

tokių mokymų Lietuvoje trūksta, o esantys - labai brangūs. 

 

 

Suderinta su Globos namų taryba: 

 

Globos namų tarybos pirmininkas Andrėjus Kazlauskas 

 

Globos namų tarybos pirmininko pavaduotoja Zinaida A. Sarapinienė 

 

Globos namų tarybos sekretorė Irena Kabailaitė 

 

 

G. Zvicevičienė 

 

P. Skirius 

 

L. Spūdienė 

 

A. Balžekas 

 

 

A. Jakštienė 

 

D. Krūminienė 

 

G. Spūdytė 

 

I. Jašina 
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