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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ. REKVIZITAI 

Jonavos globos namai (toliau – Globos namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191643822. 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 įkurti 1994 m. gegužės 26 dieną. 

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

1.1. 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. Įstaigos plotas: 2220,0m2 

Bendras plotas (m2) Gyvenamas plotas  Pagalbinis naudingas plotas Pagalbinis nenaudingas plotas Rūsių (m2) Užstatytas plotas (m2) Tūris (m3) 

 Naudingas plotas 2220,0 (m2)     

2220,00 688,29 1356,14 17,62 157,95 1352 9311  

Gyventojams tenkantis plotas 

Faktinis (bendras) plotas Faktinis bendras plotas1 asmeniui Faktinis gyvenamasis plotas (688,29 m2 : 95 gyvent.) 1 asmeniui 

2220,00 m2 24,67 m2 7,25 m2 

Įstaigoje yra 49 gyvenamieji kambariai: 16 - oje gyvena po 1 asmenį, 22 - uose – po 2 asmenis, 11 - oje – po 3 asmenis. 

Dirba trys valytojos, kurios kiekviena valo po 457,92 m2 

1.2. GYVENTOJŲ SKAIČIUS BEI KAITA, LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS 

Metai Gyveno 

(vidutiniškai) 

Atvyko 

 

Išvyko (mirė) 

 

Viso (vidutiniškai gyveno) 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys  

2016 52 42 13 21 11 (2 išvyko) 20 (4 išvyko) 94 

2017 53 42 8 10 5 (2 išvyko) 14 95 

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

Vidutiniškai 2018 m. gyveno apie 90 globotinių, iš jų: 54 asmenims nustatyti dideli specialieji poreikiai paslaugoms (29 - nuolatinės 

slaugos, 25 - nuolatinės priežiūros (pagalbos)), 19 nustatytas netektas darbingumas apie 80 % globotinių - negalintys savarankiškai savimi 

pasirūpinti.  

1.3. ĮSTAIGOS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ POKYČIAI  

Gauti asignavimai. Iš jų: 2017 m. 2018 m. 

Valstybės lėšos 111 100,00 Eur. 116 000,00 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 230 114,00 Eur. 275 250,00 Eur. 

Teikiamų paslaugų lėšos 348 500,00 Eur. 346 802,00 Eur. 

Gauta paramos  5 841, 00 Eur. 11 545,00 Eur. 

Visas finansavimas: 695 455,00 Eur. 749 597,00 Eur. 

Gyventojai už paslaugas moka 100% slaugos ar priežiūros išmokų, 80% visų kitų gaunamų pajamų (pensijos, transporto kompensacijos, 

našlių, tremtinių ir kt. išmokų) bei 1% turto mokesčio, kurio gauta 13702 Eur., šį mokestį mokėjo vidutiniškai 21 asmuo.  

Lėšos už teikiamas paslaugas sudaro apie 46 % visų įstaigos išlaikymo lėšų. 

http://www.globajonava.lt/
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Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro apie 36,7 % visų įstaigos išlaikymo lėšų. Biudžeto lėšos buvo naudojamos tik daliai darbo užmokesčio 

ir socialinio draudimo išlaidoms padengti.  

Valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia sudaro apie 15,5 % visų įstaigos išlaikymo lėšų. 

Teikiamų papildomų paslaugų lėšų 2018 m. surinkta 4064 Eur (už paslaugas, patvirtintas 2012 m. balandžio 26 d. savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 1 TS – 135 – mokestis už vienviečius kambarius, šarvojimo salės nuoma) Vienviečiuose kambariuose gyveno 14 asmenų. 

Už trumpalaikės globos paslaugą gauta 7510,26 Eur. Šios paslaugos teiktos vidutiniškai 5 asmenims. 

Paslaugos kaina 2018 m.: 

• senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 570 Eur. per mėnesį,  

• asmenims su sunkia negalia – 850 Eur. per mėnesį, 

• trumpalaikės socialinės globos – 570 Eur. per mėnesį. 

1.4. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 

Etatai atitinka teisės aktuose keliamus minimalius reikalavimus.  

Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje yra 0,54 darbuotojo vienam gyventojui. Socialinę globą teikiančių darbuotojų yra 68 %. 

Įstaigoje dirba neįgalūs 6 darbuotojai. 

Pareigybės Steigėjo patvirtinti etatai Užimti etatai 

Vadovai 3 3 

Administracijos ir skyrių vadovai 2 2 

Specialistai  10 10 

Kvalifikuoti darbuotojai 29,5 29,5 

Nekvalifikuoti darbininkai 6,5 6,5 

Iš viso: 51 51 

Iš jų – socialinę globą teikiantys 34,75 (68 %) 34,75 (68 %) 

1.5. ATITIKTIS TEIKTI PASLAUGAS. LICENCIJOS, LEIDIMAI - HIGIENOS PASAI  

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

priežiūros licenciją“ teikti slaugos-bendrosios praktikos slaugos, kitą ambulatorinę – 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. 

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). Įstaiga atitinka socialinės globos normas bei reikalavimų 

standartus 

1.6. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAŠTŲ EKONOMINIS PALYGINIMAS 

Paslaugų kaštų įvertinimas 2017 m. 2018 m. 

Gauti asignavimai 695455,00 Eur. 7490597,00 Eur 
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Faktinis lovadienių skaičius 33 105 31789 

Faktinis gyventojų skaičius 95 87 

Faktinis vieno gyventojo per 1 dieną išlaikymas 21,01 Eur. 23,58 Eur 

Faktinis vieno gyventojo per 1 mėnesį išlaikymas 630,30 Eur. 707,41 

2. 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 

Higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais 

įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

2.1. Globos namų misija, tikslai, uždaviniai, vizija, priemonės, prioritetai. 

2.1.1. Globos namų MISIJA – teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, kuria senyvo amžiaus asmenims arba neįgaliems asmenims, 

atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės kompetentingų specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.  

2.1.2. Globos namų TIKSLAS – užtikrinti visumą paslaugų, numatytų Socialinių paslaugų kataloge, t. y.: kvalifikuotas stacionarias 

socialinės globos, slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, individualaus 

darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei specialistų priežiūrai ir pagalbai.  

2.1.3. Strateginiai (alternatyvūs) tikslai: paslaugų plėtra ir tobulinimas, jų kokybės ir efektyvumo užtikrinimas, veiklos optimizavimas ir 

kontrolė, darbuotojų profesionalumo siekimas, įstaigos kaštų mažinimas.  

2.1.4. Globos namų tikslams pasiekti keliami UŽDAVINIAI: 

• teikti prioritetą vertybiniams iššūkiams: teisingo kiekvieno globotinio poreikio paslaugoms įvertinimui ir patenkinimui; tinkamų, orumo 

nežeminančių gyvenimo sąlygų kuo mažiau apribotoje aplinkoje sudarymui; darbuotojų profesionalumui, nuolatiniam tobulėjimui. siekti atstatyti 

globos namų gyventojų įgūdžius savipagalbai;  

• skatinti užimtumą, siekiant grąžinti sugebėjimą integruotis į bendruomenę; 

• siekti pakankamo teikiančių paslaugas darbuotojų skaičiaus, kuris užtikrintų oraus gyvenimo globos įstaigoje perspektyvą, kartu 

stiprinant darbuotojų kontrolės sistemą; 

• naujų galimybių, metodų paslaugų kokybei gerinti ieškojimas, pritaikant kitų šalių gerąją praktiką. 

2.1.5. Uždavinių įgyvendinimo PRIEMONĖS: 

• sistemingas paslaugų poreikio įstaigoje vertinimas, tinkamai suplanuotas įstaigos personalo skaičius ir jo išlaikymo kaštai,  

• pagal galimybes tikslingas įstaigos išlaidų prekėms ir paslaugoms planavimas, 

• komandinio darbo tobulinimas, 

• saugių paslaugų teikimo gyventojams ir darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, vykdant tinkamą pastato vidaus ir išorės inžinerinių 

tinklų ir įrenginių, saugos sistemų (priešgaisrinės, pagalbos iškvietimo) funkcionavimą ir priežiūrą,  

• rūpinimasis techninės pagalbos priemonių įdiegimu, atnaujinimu bei globos namų aplinkos pritaikymu neįgaliesiems, 

• kasdieninės maisto kokybės kontrolės užtikrinimas, 

• nelaimingus atsitikimus sukėlusių priežasčių analizė, sprendimų priėmimas prevencijos tikslais,  

• galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją, tobulėti sudarymas,  

•  gyventojų, jų globėjų (rūpintojų) skundų, prašymų analizė ir greiti atsakymai, problemų sprendimai; 

• darbuotojų sveikatos patikrinimų, pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių kursų bei kitų darbui reikiamų kompetencijų organizavimas, 
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• globotinių aprūpinimas reikalingu inventoriumi (baldais, buitine technika, indais, stalo įrankiais ir kt.) bei asmens higienos priemonėmis 

pagal steigėjo patvirtintus normatyvus.  

2.1.6. Globos namų VIZIJA: 

• Teikti ekonomiškai efektyvias, vertybiškai orientuotas paslaugas, vadovaujantis humanistiniu aspektu: ,,Atjauta – tai psichologinė 

nuostata, paremta troškimu, kad kiti žmonės nekentėtų, ji susijusi su įsipareigojimu, atsakomybe, pagarbos kitiems jausmu“. /Dalai Lama/;  

• Oraus gyvenimo globos įstaigoje perspektyva, sukuriant saugią, aukštos profesinės kultūros aplinką. 

• Teisingas kiekvieno globotinio poreikio paslaugoms įvertinimas ir jo patenkinimas.  

• Įstaigos veiklos lankstumas ir progresyvumas. 

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.  

2.1.7. 2018 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI: 

• Įstaigos valdymo sistemos gerinimas,  

• Orientacija į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, komandinį darbą, 

• Įstaigos įvaizdžio gerinimas, 

• Išorinės komunikacijos gerinimas. 

2.2. TEIKIAMŲ ILGALAIKIŲ (TRUMPALAIKIŲ) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ RŪŠYS 

2.2.1. apgyvendinimo (būsto ir aplinkos pritaikymo); 

2.2.2. maitinimo organizavimo; 

2.2.3. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmeninės higienos paslaugų organizavimas; 

2.2.4. socialinio darbo (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kt.); 

2.2.5. sveikatos priežiūros arba slaugos; 

2.2.6. kineziterapijos ir ergoterapijos; 

2.2.7. laisvalaikio ir užimtumo organizavimo;  

2.2.8. dvasinių poreikių tenkinimo; 

2.2.9. „Integruotos priežiūros paslaugos (sergantiems senatviniu kognityviniu sutrikimu: demencija, Alzheimeriu ir kt.) 

2.2.10. trumpalaikės socialinės globos. 

 

2018 METAIS TEIKTŲ PASLAUGŲ ATASKAITA 

Paslaugos rūšis 
Veiklos (teiktos 

paslaugos) funkcijos 

Paslaugos 

teikimo 

dažnumas/met

us 

Papildoma informacija 

 Apgyvendini

mo (būsto ir 

aplinkos 

pritaikymo) 

Asmeniui garantuojama saugi, 

gerai sutvarkyta ir tinkama 

socialinės globos teikimo 

vieta bei aplinka 

Atvykus Asmuo naudojasi kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose 

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

artimesnė namų aplinkai. Įstaigoje yra 49 gyvenamieji kambariai: 16 - oje gyvena 

po 1 asmenį, 22 - uose – po 2 asmenis, 11 - oje – po 3 asmenis. Kiekvienam 

gyventojui vidutiniškai tenka 7,25 m2 miegamojo ploto, 24,67 m2 bendro naudojimo 
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ploto t. y.: valgykla, maisto gaminimo bei sandėliavimo, indų plovimo patalpos, 

kineziterapijos/ergoterapijos, relaksacijos kabinetai, užimtumo patalpos, maldos 

kambarys, biblioteka, vonių patalpos, fojė, virtuvėlės, laiptinės, koridoriai, 

šarvojimo patalpos, skalbyklos, džiovyklos, dezinfekcijos patalpos, rūkomasis ir kt.. 

Įstaigoje yra rekreacinė zona: šiltuoju metų laiku globotiniai gali leisti laiką 

dviejose uždaruose kiemeliuose, kurie apželdinti dekoratyviniais augalais, gėlėmis, 

pastatyta pavėsinė, suoliukai. Teritoriją puošia medžio drožiniai, dekoratyviniai 

akmenys, apie šimto vaismedžių sodas, alpinariumai. Atvykdami gyventojai gali 

atsivežti savo namų apyvokos reikmenis. 

2. Sveikatos 

priežiūra ir 

slaugos 

paslaugos 

   

Pragulų, žaizdų profilaktika 

ir gydymas 

1300 kartų Vidutiniškai 6 asmenims kasdien daromi perrišimai, pragulų profilaktikai 

naudojami 8 pragulų čiužinai. 

Kraujo spaudimo 

matavimas 

1850 kartų Vidutiniškai 5 asmenims kasdien. 

Injekcijos, gripo vakcinos 2100 kartų Vidutiniškai 15 asmenų kasdien. Gripo vakcina paskiepyti 73 asmenys (pagal jų 

pageidavimus). 

Kitos sveikatos priežiūros 

procedūros (ausų plovimas, 

vidurių laisvinimo 

procedūros ir kt.); 

90procedūrų 

 

 

Aprūpinimas 

medikamentais ir jų 

vartojimo priežiūra bei 

kontrolė; 

Kasdien 

pagal 

paskyrimą ar 

poreikį 

Pagal patvirtintą „Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarką“. 

Cukraus kraujyje 

nustatymas, akių lašų 

lašinimas, inhaliatorių 

purškimas 

1500 kartų Vidutiniškai 10 asmenų kasdien pagal paskyrimą arba pagal poreikį. 

Aprūpinimas specialiomis 

techninėmis pagalbos 

priemonėmis 

6 vežimėliai 

 

Gauti vežimėliai 6 neįgaliems asmenims (iš viso naudojasi 37 asmenys); 

vaikštynėmis su ratukais, atramomis, ramentais ir lazdelėmis naudojasi 18 asmenų; 

deguonies aparatu - 1 asmuo; tualetine kėde - 13 asmenų; 

klausos aparatais aprūpinti 7 asmenys. 

Greitosios medicininės 

pagalbos suteikimas 

(kviečiant Jonavos GMP) 

102 kartus  

Profilaktinio sveikatos 

tikrinimo organizavimas; 

90 kartų/metus Ne rečiau kaip 1 kartą per metus kiekvienam gyventojui. 
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Bendradarbiavimas šeimos 

gydytojais sprendžiant 

globotinių sveikatos 

problemas; 

670 kartų/

metus 

 

 

Bendradarbiavimas su 

kitais sveikatos priežiūros 

specialistais iš skirtingų 

sveikatos priežiūros 

institucijų sprendžiant 

globotinių sveikatos 

problemas; 

kasdien 

 

Sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų organizavimas, jų rekomendacijų 

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

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

Sveikatos priežiūros 

specialistų konsultacijų 

organizavimas ir 

rekomendacijų vykdymas; 

230 kartų/metus 

 

Pagal šeimos gydytojo siuntimą. 

 

Hospitalizacija į stacionarią 

gydymo įstaigą, 

domėjimasis tolimesne 

sveikatos būkle bei gydymo 

eiga; 

76 kartus/metus 

 

 

Globotinių lankymas ligoninėje vieną kartą per savaitę, nunešant maisto paketą. 

Artimųjų informavimas 

apie globotinio gydymą 

stacionare; 

76 kartus/

metus 

 

 

Dokumentų pristatymas 

neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybai, dėl 

specialiųjų poreikių; 

65 kartus/

metus 

 

 

Globotinio sveikatos 

priežiūros plano sudarymas 

su šeimos gydytoju ir jo 

vykdymas; 

 

Grįžus iš 

stacionarios 

gydymo 

įstaigos 

 

Gulinčių globotinių 

padėties keitimas 

(vartymas); 

kas 2-3 

valandos 

 

 Gydymo organizavimas 

nuo alkoholizmo. 

---  
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2.1.Kineziterap

ija 

-Kineziterapijos paslaugas 

teikia kineziterapeutas, 

turintis atitinkamą 

išsilavinimą; 

 

apie 2058 

procedūros 

 

Grupinė mankšta vidutiniškai iki 8 gyventojų per dieną. Individuali mankšta taikyta 

maždaug 8 gyventojams per dieną. 

Individuali aktyvi ir pasyvi kineziterapija taikyta 32 gyventojams. 

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

po 6 mėnesių arba pagal poreikius. 

Pagal šeimos gydytojo siuntimus arba pagal poreikius. Ortopedinių priemonių 

parinkimas ir pritaikymas; 

apie 20 

kartų/metus 

Dirbančių darbuotojų 

konsultacija dėl ortopedinių 

priemonių panaudojimo; 

42 kartus/metus 

 

„Gyventojo vertinimo 

programos“ pildymas, 

gyventojo fizinės būklės 

įvertinimas; 

sistemingai 

„Kineziterapinių paslaugų 

teikimo žurnalo“ pildymas; 

Kasdien 

Artimųjų informavimas 

apie gyventojo fizinę būklę, 

kineziterapinius 

uždavinius; 

14 kartų 

/metus 

Bendradarbiavimas su 

ortopedinių gaminių 

įstaigomis, dėl ortopedinių 

priemonių, ortopedinės 

avalynės parinkimo ir 

pritaikymo gyventojams. 

3 kartus/metus 

2.2. 

Ergoterapija 

Paslaugas teikia 

ergoterapeutas, turintis 

atitinkamą išsilavinimą; 

apie 800 

procedūrų/metu

s 

Individuali mankšta taikyta 5 gyventojams per dieną.  

 

Gyventojo fizinės būklės 

įvertinimas; 

apie 18 

kartų/metus 

Pirminis įvertinimas (per 5 dienas nuo atvykimo). 

Pagalbinių priemonių 

parinkimas ir pritaikymas; 

apie 480 

kartų/metus 

Vidutiniškai apie 2 gyventojus per dieną. 

Egoterapinių paslaugų 

teikimas pagal gydytojų 

paskyrimus. 

apie 13 

kartų/metus 

Individuali aktyvi ir pasyvi mankšta taikyta 10 kartų. 

2.3. Paliatyvi Pagalbos suteikimas 21 asmeniui Per 2018 metus mirė 21 asmenų. 13 asmenų buvo teikiama paliatyvi slauga, o 8 
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slauga mirštančiam globotiniui; 

 

 

 

 

 

 

 

globotiniai mirė gydymo įstaigoje.  

Siekta palengvinti paskutiniąsias mirštančiųjų dienas, sumažinti ir palengvinti 

mirštančių ligonių skausmą ir kitus kankinančius požymius, patenkinti jų fizinius, 

emocinius, socialinius bei dvasinius poreikius.  

Dvasinės, religinės, 

psichologinės pagalbos 

suteikimas, orientuotas į 

pagarbą, privatumą bei 

žmogaus orumo 

nežeminantį elgesį;  

Pagal poreikį 

organizuotas 

parapijos 

klebono 

aplankymas 

Globotiniams pageidaujant užtikrinta 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). 

Globotiniams mirus, laidojimo apeigos buvo organizuojamos pagal jų išsakytus 

pageidavimus. Šeimos narių ir/ar kiti 

artimųjų informavimas, 

mirus globotiniams; 

Informuoti visi 

artimieji 

Gyventojų bei darbuotojų 

dalyvavimas laidotuvėse 

Visais atvejais 

3. Mitybos 

organizavimas 

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. 

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”.  

Įrengta virtuvėlė, kurioje gyventojai galėtų savarankiškai pasigaminti maisto. 
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Dietos taikymas Pagal sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

rekomendacijas 

Pagal gydytojų rekomendacijas organizuojamas dietinis maitinimas: 11 asmenų 

taikyta angliavandenių kiekį koreguojanti dieta (sergantiems diabetu), 10 asmenų - 

sumažinto riebalų, cholesterolio ir sočiųjų, riebiųjų rūgščių kiekio dieta, 17 asmenų 

taikyta sumažinto laktozės kiekio dieta.  

Maisto pristatymas į 

kambarį; 

 

pagal poreikį 

 

Maistas pristatomas termo induose vidutiniškai 65 asmenims (nevaikštantiems ar 

pablogėjus jų sveikatai).  

Specialus maisto 

paruošimas ir maitinimas. 

 

 

 

 

 

Taikomas maitinimas per 

zondą 

 

Savarankiškas maisto 

ruošimas 

Pagal gydytojų 

rekomendacijas 

Vertinami neįgalių asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai ir, esant 

poreikiui, globotiniams taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, 

paskystintas maistas).  

20 asmenų 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). 

1 gyventojui. 

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. 

4. Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo, 

asmeninės 

higienos 

paslaugų 

organizavimas 

 

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 11 asmenų kasdien ir 55 asmenys per savaitę. 9 maudosi patys 

savarankiškai 

Prausimas Kas dieną Vidutiniškai 70 asmenų per dieną. 

Plaukų kirpimas 

 

1 k. per mėnesį 

arba pagal 

poreikį 

Vidutiniškai 72 asmenys per metus. 

 

Nagų kirpimas pagal poreikį Vidutiniškai 68 asmenims kas 14 dienų. 

Barzdos skutimas kasdien Vidutiniškai 6 asmenys kasdien. 

Nosies, ausų valymas kasdien Vidutiniškai 68 asmenims. 

Sauskelnių keitimas 

 

3 x dieną arba 

pagal poreikį 

dažniau 

Vidutiniškai 45 asmenims keičiamos sauskelnės, 3 kartus per dieną ir dažniau. 

Dienai sunaudojama vidutiniškai 135 vnt. sauskelnių. 

Pagalba rengiantis Kas dieną Vidutiniškai 58 asmenys. 

Pagalba tualete Kas dieną Vidutiniškai 19 asmenų. 

Pagalba naudojantis pagal poreikį Vidutiniškai 14 asmenų. 



12 

 

basonu, antyte 

Drabužių skalbimas ir 

lyginimas 

 

kas 7 dienos 

arba pagal 

poreikį dažniau 

 

 

Patalynės keitimas 

 

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. 

18 asmenų Per 2018 m. atvyko 18 asmenų. 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 

ISGP – tai poreikio vertinimu paremtas planas, kuris numato kokią pagalbą ir 

paslaugas reikia teikti globotiniui kokybiškam gyvenimui užtikrinti. Naujai 

atvykusiems buvo sudaryti per 2 mėnesius nuo asmens apsigyvenimo įstaigoje. 

Pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, ISGP buvo peržiūrėti ir 

patikslinti.  

Peržiūrėta vidutiniškai apie 90 ISGP planų. Naujai sudaryta 18 ISGP planų naujai 

atvykusiems gyventojams. 

Individualus socialinis 

darbas: 

- galimybių savarankiškai 

spręsti iškylančias 

socialines problemas 

atstatymas ir ugdymas; 

 

Kas dieną 

 

Vidutiniškai kasdien bendrauta su 24 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. 

Vykdytas tarpininkavimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

sprendžiant asmenines globotinių problemas už įstaigos ribų. 

Žymos apie paslaugas fiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose 

dokumentuose. Esant poreikiui organizuotos reikiamų specialistų konsultacijos 

įstaigoje ar už jos ribų. 

- pagalba prisitaikant prie 

pasikeitusių aplinkybių, 

motyvacijos skatinimas  ir 

palaikymas; 

Kas dieną 

 

- gyvenimo kokybės 

gerinimo galimybių 

įvertinimas; 

Kas dieną 

- paslaugų teikimo 

planavimas, įvertinant 

Kas dieną 
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asmens poreikius ir 

galimybes; 

- tarpininkavimo, 

atstovavimo paslaugų 

teikimas; 

Vidutiniškai 

145 kartai 

- globotinio teisių ir 

interesų gynimas. 

Vidutiniškai 32 

kartai 

6. Globotinių 

kasdieninio 

laisvalaikio ir 

užimtumo 

organizavimas 

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. 

- sodo ir gėlynų priežiūra 

(medelių, gėlių sodinimas, 

laistymas, genėjimas); 

Pagal 

galimybes 

- teritorijos priežiūra ir 

gražinimas (lapų grėbimas, 

šiukšlių surinkimas ir t.t.); 

Pagal 

galimybes (vid. 

10 asmenų) 

- savo kambario, bendro 

naudojimo patalpų (fojė, 

veiklos kambario, 

relaksacijos kambario ir kt.) 

tvarkymas 

Kasdien, iš 

dalies tvarkosi 

6 asmenys 

- asmeninių drabužių ir 

patalynės priežiūra; 

Kasdien 

 

- knygos, garsinės knygos 

Kasdien pagal 

individualius 

poreikius 

 

Visiems norintiems ir galintiems užsiimti mėgstama veikla, sudaromos sąlygos. 

Knygas skaito vidutiniškai 26 asmenų. 

Garsines knygas klauso vidutiniškai 10 asmenų. 

- siuvimas, siuvinėjimas, 

mezgimas 

 Siuvimu, mezgimu užsiima vidutiniškai 3 asmenys. 

- Medžio drožyba  Medžio drožyba užsiima vidutiniškai 1 asmuo. 

- tapyba, dailė  Tapyba - daile užsiima vidutiniškai 4  asmenys. 

- darbai su moliu,  Su moliu dirba vidutiniškai 2 asmenys. 

- kryžiažodžių sprendimas,  Kryžiažodžius sprendžia vidutiniškai 8 asmenys. 

- karoliukų vėrimas 

- vilnos vėlimas 

 Veria iš karoliukų, velia vilną vidutiniškai 4 asmenys. 
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- Nevaikštančių 

globotinių išvežimas į 

lauką (šiltuoju metų laiku) 

ar į kitas užimtumui 

pritaikytas patalpas, jų 

užimtumo organizavimas; 

1-2 kartus per 

dieną 

 

 

Kasdien iš kambario šiltuoju metų laiku išvežami vidutiniškai 42 gyventojai, kitu 

laiku vidutiniškai 34 gyventojai. 

- sportas, stalo žaidimai. 1-2 

kartai/savaitę 

Organizuojami bendri užsiėmimai. 

 6.2. Šventiniai 

renginiai, pasirodymai 

(koncertai, vakaronės, 

parodos, išvykos, 

ekskursijos ir t. t.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 6 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos. 

Sausio 9 d. Ansamblio ,,LANKESA“ koncertas. 

Sausio 16 d. Miniatiūrų teatro spektaklis. 

Sausio 17 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių sielovados užsiėmimai. 

Sausio 19 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos. 

Vasario 3 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos. 

Vasario 13 d. Užgavėnės. 

Vasario 14 d. Valentino dienos šventimas su Jaunimiečių sąjungos atstovais. 

Vasario 14 d. Vaškinių figūrų paroda kultūros centre. 

Vasario 16 d. Šventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui . 

Vasario 16 d. Muzikinė drama ,,Pilėnai“ kultūros centre. 

Vasario 20 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas ,,Keliaukime poezijos takais“ su 

poete Albina Jefimenko. 

Vasario 27 d. Ansamblio ,,VAKARĖ“ koncertas. 

Kovo 8 d. Kaziuko mugė įstaigoje. 

Kovo 15 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos. 

Kovo 20 d. Vaikų darželio ,,Saulutė“ renginys ,,Tolerancijos savaitė“. 

Kovo 22 d. Ansamblio ,,BOČIAI“ koncertas. 

Kovo 23 d. Spektaklis ,,Ar Amerika pirtyje?“ kultūros centre. 

Kovo 27 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos. 

Kovo 27 d. Stalo žaidimas ,,BINGO“ su „Jaunimiečių sąjungos atstovais. 

Kovo 28 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas ,,Keliaukime poezijos takais  - poeto-

vertėjo Vacio Reimerio kūryba. 

Kovo 29 d. Pasiruošimas Šv. Velykų šventei, velykinių kiaušinių marginimas 

darbuotojai ir gyventojai kartu numargino 500 kiašinių. 

Balandžio 1 d. Šv. Velykų šventė . 

Balandžio 3 d. Achemos veteranų klubo koncertas. 

Balandžio 11 d. Valandėlė su Kauno filialo aklųjų ir silpnaregių bibliotekos vedėja Irena 
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Blaževičiene. 

Balandžio 11 d. Sielovados koncertas Lietuvos 100-čiui 

Balandžio 12 d. Ansamblio ,,LANKESA“ koncertas 

Balandžio 19 d. Jonavos krašto muziejuje edukacinis užsiėmimas ,,Vilnos vėlimas-rožė“ 

Balandžio 25 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas ,,Keliaukime poezijos takais“, 

svečiuose poetai Raiza Užusenienė ir Petras Zlatkus. 

Balandžio 26 d. „Tėvas Stanislovas“ knygos autorės pristatymas. 

Gegužės  3 d. Koncertas Mamyčių dienai su ansambliu ,,SAVI“. 

Gegužės 7 d. Jonavos krašto muziejuje edukacinis užsiėmimas ,,Vilnos vėlimas“. 

Gegužės 10 d. Stalo žaidimų popietė su Jonavos globos namų vaikais. 

Birželio 5 d. Koncertas Tėvo dienai. 

Birželio 6 d. Žeimių kapelos koncertas 

Birželio 28 d. Ekskursija laivu po Kauno marias 

Liepos 19 d. Ledų šventė 

Rugsėjo 12 d. Ansamblio ,,LANKESA“ koncertas 

  Rugsėjo 17 d. Šventė sporto arenoje ,,Mūsų metai-mūsų turtas“ 

Rugsėjo 20 d. Rudens šventė ,,100 obuolių“ 

Rugsėjo 21 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas „Keliaukime poezijos takais“. 

Algimanto Baltakio kūryba ir gyvenimo istorija. 

Rugsėjo 23 d. Dalyvavimas Šv. Mišiose Santakos parke Kaune su globotiniais. 

Susitikimas su Popiežiumi. 

Rugsėjo 27 d. Globotinių sveikinimai Socialinių darbuotojų dienai. 

Rugsėjo 28 d. Savanorės Giedrės Kedikienės skaitomos knygos klausymas. 

Spalio 1 d. Ansamblio ,,VAKARĖ“ koncertas pagyvenusių žmonių dienai. 

Spalio 1 d. Pagyvenusių žmonių diena. Trijų gyventojų Jubiliejai. 

Spalio 15 d. Miniatiūrų teatro spektaklis. 

Spalio 23 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas „Keliaukime poezijos 

takais“. Algimanto Baltakio kūryba ir gyvenimo istorija 

Spalio 25 d. Valandėlė su Kauno filialo aklųjų ir silpnaregių bibliotekos vedėja Irena 

Blaževičiene. 

Lapkričio 3 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos 

Lapkričio 8 d. Sporto arenoje krepšinio varžybos 

Lapkričio 14 d. Ansamblio ,,SAVI“ koncertas 

Lapkričio 20 d. Jonavos viešosios bibliotekos skaitymų ciklas „Keliaukime poezijos 

takais“. Svečiuose poetė Raiza Užusenienė. 

Lapkričio 22 d. Prienų globos namų kolektyvo ,,KVIETKELIS“ koncertas. 

Lapkričio 26 d. Jonavos globos namų bendruomenės rankdarbių paroda kultūros centre.  
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Spektaklis „Buvusių moterų reikalai“ 

Gruodžio 3 d. Neįgaliųjų socialinė akcija ,,Griaukime širdies sienas“. 

Gruodžio 6 d. Krikščionių evangelikų bažnyčios pastoriaus apsilankymas ir giesmių giedojimas. 

Gruodžio 13 d.  Šv. Mišios. 

Gruodžio 14 d. Panerio pradinės mokyklos sveikinimai - angeliukai. 

Gruodžio 18 d. Lietavos pagrindinės mokyklos mokinių spektaklis. 

Gruodžio 19 d. Betliejaus ugnelės sutikimas. 

Gruodžio 20 d. Kalėdinis karnavalas įstaigoje. 

Gruodžio 21 d. Vareikio progimnazijos mokinių Kalėdinis paštas. 

Gruodžio 21 d. Pakalnutės darželio dovanos-kojinės. 

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčios. 
  6.3. Edukacinė veikla: 

- Spaudos leidinių, 

literatūros skaitymas ir 

aptarimas 

Pagal 

individualius 

poreikius 

 

Knygas, garsines knygas, laikraščius, žurnalus skaito 42 globotinis. 

 - laiškų rašymas, 

išsiuntimas, telefoninių 

pokalbių organizavimas; 

Pagal 

individualius 

poreikius 

40 gyventojai naudojasi savo telefonu, kitiems organizuojami pokalbiai, 

parašomi laiškai pagal poreikį. 

 - naudojimasis 

orgtechnika; 

Pagal 

individualius 

poreikius 

4 globotiniai naudojasi kompiuteriais. 

 6.4. Relaksaciniai 

seansai 

2 kartus/savaitę Vieno seanso metu vidutiniškai dalyvauja 15 globotinių 

6.5. Muzikos terapija 36 kartai (3-

4/per mėn.) 

Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo vidutiniškai 30 globotinių vieno 

užsiėmimo metu. 

6.6. Kaniterapija 44 kartai (3-

4./mėnesį) 

Vidutiniškai 20 globotinių vieno užsiėmimo metu. Prioritetas teikiamas 

slaugomiems, nevaikštantiems globotiniams. 

7. Dvasinių 

poreikių 

tenkinimas 

7.1. Šv. Mišių 

organizavimas 

 

2 x metus prieš 

didžiąsias 

katalikiškas 

šventes. 

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

klebonui. Per 2018 metus organizuotos 3 religinės šventės: Šv. Velykos, Kūčios, 

Šv. Kalėdos. 

Prieš mirusiųjų atminimo dieną Vėlines, pagal poreikį vežame savarankiškus 

gyventojus, kurių artimieji palaidoti Jonavos rajono Šmatų kapinėse, sutvarkyti 

kapavietes. Darbuotojai sutvarko 42 vienišų buvusių globotinių kapus, padeda gėlių 

puokštes, uždega žvakutes. 

Organizuotas globotinių, negalinčių dalyvauti vykstančiose Šv. Mišiose, dvasinių ir 

religinių poreikių tenkinimas dvasininkams aplankant juos kambariuose. Žymos 

apie tai fiksuotos ISGP. Gyventojų pasiskirstymas pagal religijas: 83 katalikai, 6 
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stačiatikiai, 1 sentikis, 1 nepripažįsta jokios religijos. 

7.2. Sielovada Pagal 

susitarimą  

5 kartus 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių apsilankymai: 

individualus bendravimas, kino filmo demonstravimas, giesmių 

giedojimas, Šv. Rašto skaitymas. 

8. Trumpalai

kės socialinės 

globos 

paslaugos 

8.1. Trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugos didelių ir 

vidutinių specialiųjų 

poreikių asmenims  

 5 asmenims 

per metus (nuo 

1 iki 6 mėn.). 

- 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

1. 5 socialiniai darbuotojai po 16 val. 

2. 19 socialinių darbuotojų padėjėjų po 16 val. 

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS APIBENDRINIMAS: STIPRYBĖS BEI PROBLEMOS 

STIPRYBĖS 

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 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 kabinetai, maldos kambarys, biblioteka, svečių priėmimo, užimtumo kabinetai. 

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

atvyksta pasveikinti įvairūs mūsų miesto saviveiklos kolektyvai, moksleiviai, lopšelių/darželių auklėtiniai. Įstaigoje organizuojamos tradicinėmis 

tapusios šventės: 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 dekoratyviniais augalais, gėlėmis, pastatyti suoliukai. Teritoriją puošia medžio drožiniai, dekoratyviniai akmenys, 

apie šimto vaismedžių sodas, alpinariumai. 

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

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, organizacijomis, vykdomi bendri projektai: 

Su Jonavos viešąja biblioteka projektas „Keliaukime poezijos takais“ (poezijos popietės su S. Šklenskiene ir R. Grybauskiene, svečiavosi 

poetai: Albina Jefimenko, Raiza Užusenienė, Petras Zlatkus, analizuoti poetų V. Reimerio, A. Baltakio, K. Bradūno bei Jonavos r. poetų kūriniai) 

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

Bendro renginių organizavimo sutartis su asociacija „Visuomenės pažangos institutas“. 

ESF projektas su Darbo birža „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“. 
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Bendradarbiavimo sutartis bei projektas su Lietuvos aklųjų biblioteka (Speciali garsinių knygų leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms), 

vedėjos I. Blaževičienės kūrybos ciklas „Aš tai galiu...“ 

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

marginimo) 

Projektas su nepelno siekiančia organizacija „Senučiukais“ (šventinės dovanėlės Šv. Velykoms ir Šv. Kalėdoms daugumai gyventojų) 

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

šukuosenų darymas, dažymas) 

Darbuotojų bendradarbiavimas su kolegomis iš Prienų, Ežerėlio, Gudkaimio globos namų Prienų globos namų kolektyvo ,,KVIETKELIS“ 

koncertas.  

Projekto „Senjorų retro“ portretai keliauja po respublikos 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 

muziejuje, ir kt.  

3. Per 2018 m. atlikti remonto darbai: 1 aukšte įrengtas WC neįgaliesiems, suremontuoti 8 gyvenamieji kambariai, suremontuotas maisto 

sandėlis. 

4. 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.  

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

Išorinės: 

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

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

veikloje už įstaigos ribų). 

3.  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.  

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

paramos daiktais ir piniginėmis lėšomis. 

PROBLEMOS 

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 0,54 darbuotojo vienam 

gyventojui. Socialinę globą teikiančių darbuotojų yra 68 %. 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 

http://www.globajonava.lt/
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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. 

3. 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 asocialūs asmenys, kurie nuolat pažeidinėja Vidaus tvarkos taisykles: girtauja, parneša alkoholio nevaikštantiems globotiniams, 

agresyviai elgiasi, kelia triukšmą ir kt. 2018 m. gyveno 8 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.  

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

nereikėtų gaišti laiko, ranka pildant reikiamą dokumentaciją. 

5. Patalpų aplinka 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. 

6. 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.  

7. Ypač svarbu įrengti tinkamą pagalbos iškvietimo sistemą, nes esanti yra pasenusi ir neveiksminga. Ne visiems gyventojams sudarytos 

galimybės neišeinant iš kambario išsikviesti skubią pagalbą. (Iš 49 kambarių - iškvietimo pultai yra tik 24 kambariuose). Dalis šių pultų genda, 

nuolat vežami remontuoti. Seimo žmogaus teisių kontrolieriai 2015 m. tai įrašė į tikrinimo aktą, kurį gavo ir savivaldybės administracija. 

Tikimės, kad artimiausiu metu bus pasirūpinta nauja pagalbos iškvietimo sistema. 

8. 3 kambariuose nėra sanitarinių mazgų. 

Išorinės: 

6. Dažna įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, kaita. Nėra vieningos ir nusistovėjusios dokumentų 

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

7. 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. 

8. Nevienodos finansinės galimybės visoms šalies įstaigoms, nėra patvirtintos bendros paslaugų kainos (kaip švietimo sistemoje – 

„mokinio krepšelio“). 

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

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

10. 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.). 

11. Infliacija. Nors infliacijos tempas sumažėjo, tačiau kainos neženkliai auga, tai turi įtakos vartojimo išlaidoms įstaigoje.  
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12. 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. 

13. 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 nariai:

Globos namų tarybos pirmininkas R. Gustainis 

 

globos namų tarybos pirmininko pavaduotojas D. Zvicevičius 

 

globos namų tarybos sekretorė I. Aliukienė 

 

 

Č. Tarasevičius 

 

A. Dirmienė 

 

R. Lamauskienė 

 

J. Kliknienė

 


