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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 (m2) Pagalbinis naudingas 
plotas (m2) 

Pagalbinis nenaudingas 
plotas (m2) 

Rūsių (m2) Užstatytas plotas 
(m2) 

Tūris (m3) 

 Naudingas plotas 2220,0 (m2)    (bruto – 2831) 
2220,00 688,29 1356,14 17,62 157,95 1352 9311  

 
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  
2014 48 42 16 13 8 (1 išvyko) 17 90 
2015 50 40 12 8 13 (mirė)  8 (2 išvyko) 94 
2016 52 42 13 21 11 (2 išvyko) 20 (4 išvyko) 94 

Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 125:2011, įstaiga gali talpinti 99 globotinius. 
Vidutiniškai 2016 m. gyveno 94 gyventojų, iš jų: 57 asmenims nustatyti dideli specialieji poreikiai paslaugoms, iš jų: 34 - nuolatinės slaugos, 26 - 
nuolatinės priežiūros (pagalbos), 72 globotiniai negalintys savarankiškai savimi pasirūpinti. 

Faktinis (bendras) plotas Faktinis bendras plotas 
1 asmeniui 

Faktinis gyvenamasis plotas  
(688,29 m2 : 90 gyvent.) 1 asmeniui 

2220,00 m2 24,67 m2 7,65 m2 

 
1.3. ĮSTAIGOS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ POKYČIAI  
Gauti asignavimai. Iš jų: 2015 m. 2016 m. 

Valstybės lėšos 119 496,00 Eur 102195,00 Eur. 
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Savivaldybės biudžeto lėšos 171 500,00 Eur 178439,00 Eur. 
Teikiamų paslaugų lėšos 322 003,93 Eur 347150,22 Eur. 
Gauta paramos  10 859,43 Eur 2508,79 Eur 
Visas finansavimas: 623859,36 Eur 630293,01 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 10411 Eur., šį mokestį mokėjo 24 asmenys.  

Gyventojų mokestis sudaro apie 55 % visų įstaigos išlaikymo lėšų. 
Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro apie 28 % 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 17 %.  
Teikiamų papildomų paslaugų lėšų 2016 m. surinkta 3143 Eur (už paslaugas, patvirtintas savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. balandžio 26 

d. Nr. 1 TS – 135: vienviečiai kambariai, šarvojimo salės nuoma) Vienviečiuose kambariuose gyveno 11 asmenų. 
Už trumpalaikės globos paslaugą gauta 9454 Eur. Šios paslaugos teiktos vidutiniškai 2 asmenims. 
Paslaugos kaina 2016 m.: 

• senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 505,40 Eur. per mėnesį,  
• asmenims su sunkia negalia – 750,99 Eur. per mėnesį, 
• trumpalaikės socialinės globos – 505,40 Eur.  per mėnesį. 

 
1.4. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 

 
Etatai atitinka teisės aktuose keliamus minimalius reikalavimus.  
Personalo ir gyventojų santykis įstaigoje yra 0,55 darbuotojo vienam gyventojui. Socialinę globą teikiančių darbuotojų yra 68 %. 

 
 
 

Klasifikacija Steigėjo patvirtinti etatai Užimti etatai 
Specialistai 13 13 
Tarnautojai 2,5 2,5 
Darbininkai 33,5 33,5 

Iš viso: 49 49 
Iš jų – socialinę globą teikiantys 33 (68 %) 33 (68 %) 
 
Įstaigoje dirba 8 neįgalūs asmenys. 
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Įstaigoje dirba 49 darbuotojai, turintys išsilavinimas: 
• aukštąjį universitetinį - 7 (14%), 
• aukštąjį neuniversitetinį (su specialiuoju viduriniu) – 14 (30%), 
• pagrindinį (profesinį/techninį) – 16 (33%), 
• vidurinį – 10 (20%), 
• nebaigę vidurinio – 2 (3%).  
• Specialistų kvalifikacija: 
• 4 socialiniai darbuotojai turi reikiamą aukštąjį išsilavinimą, išklausė 16 valandų kasmetinius kvalifikacijos kursus. 
• 17 socialinių darbuotojų padėjėjų išklausė 16 valandų kasmetinius kvalifikacijos kėlimo kursus, 4 - įžanginius 40 valandų kursus. 
• 2 slaugytojos turi licencijas verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas, 
• 1 kineziterapeutė turinti atitinkamą išsilavinimą. 
• 1 ergoterapeutė turinti atitinkamą išsilavinimą. 
• 2 slaugytojų padėjėjos turi reikiamą kvalifikaciją (360 val.). 
 
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 2015 m. 2016 

Gauti asignavimai 623859,36 Eur. 630293 Eur. 
Faktinis lovadienių skaičius 33334 32893 
Faktinis gyventojų skaičius 94 94 
Faktinis vieno gyventojo per 1 dieną išlaikymas 18,72 Eur. 19,16 Eur. 
Faktinis vieno gyventojo per 1 mėnesį išlaikymas 561,60 Eur. 574,80 Eur. 
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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 – globos namų gyventojams 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 socialinių ir sveikatos priežiūros 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, humanistiniam 
aspektui: ,,Atjauta – tai psichologinė nuostata, paremta troškimu, kad kiti žmonės nekentėtų, ji susijusi su įsipareigojimu, atsakomybe, pagarbos 
kitiems jausmu“. /Dalai Lama/;  

� siekti atstatyti globos namų gyventojų savarankiškus įgūdžius savipagalbai, skatinti jų užimtumą siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti 
savimi ir integruotis į bendruomenę; 

� siekti pakankamo teikiančių paslaugas darbuotojų skaičiaus, kuris užtikrintų oraus gyvenimo globos įstaigoje perspektyvą, teisingai įvertintų 
kiekvieno globotinio poreikį paslaugoms ir jį patenkintų, kartu stiprinant darbuotojų kontrolės sistemą; 

� humanistinio aspekto personalo motyvacijos siekimas, kvalifikacijos kėlimas, naujų galimybių paslaugų kokybei gerinti ieškojimas, 
darbuotojų supažindinimas su naujais bei papildytais įstatymais, teisiniais aktais. 

� ,,Atjauta – tai psichologinė nuostata, paremta troškimu, kad kiti žmonės nekentėtų, ji susijusi su įsipareigojimu, atsakomybe, pagarbos 

kitiems jausmu“. /Dalai Lama/ 

 
2.1.5. Uždaviniams įgyvendinti planuojamos PRIEMONĖS: 
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• sistemingas paslaugų poreikio įstaigoje vertinimas, tinkamai suplanuotas įstaigos personalo skaičius ir jo išlaikymo kaštai, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-11-30 įsakymu Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko 
sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais darbo laiko sąnaudų normatyvais. Dėl trūkstamų etatų kreipimasis į steigėją.   

• 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; 
• įstaigos darbuotojų sveikatos patikrinimų, pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių kursų bei kitų darbui reikiamų kompetencijų 

organizavimas, 
• 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. 
• 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. 2016 m. VEIKLOS PLANAVIMO PRIORITETAI: 
� Įstaigos valdymo sistemos gerinimas,  
� Orientacija į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, komandinį darbą, 
� Įstaigos įvaizdžio gerinimas, 
� Išorinės komunikacijos gerinimas. 
 
2.2. ILGALAIKĖS ARBA TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS. 

 

2.2.1. apgyvendinimo (būsto ir aplinkos pritaikymo); 
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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. trumpalaikės socialinės globos; 
 

2016 METAIS TEIKTŲ PASLAUGŲ ATASKAITA 
 

Paslaugos rūšis Veiklos (teiktos paslaugos) funkcijos 
Paslaugos teikimo 
dažnumas  
(per metus) 

Papildoma informacija 

2. Sveikatos 
priežiūra ir 
slaugos 
paslaugos 

- Pragulų, žaizdų profilaktika ir gydymas; 2008 kartai Vidutiniškai 10 asmenų kasdien daromi perrišimai 
pragulų profilaktikai naudojami 8 pragulų čiužinai. 

- kraujo spaudimo matavimas; 2800 kartų Vidutiniškai 8 asmenims kasdien. 
- injekcijos, gripo vakcinos; 4400 kartus Vidutiniškai 15 asmenų kasdien. Gripo vakcina 

paskiepyti 72 asmenys (pagal jų pageidavimus). 
- kitos sveikatos priežiūros procedūros (ausų plovimas, 
vidurių laisvinimo procedūros ir kt.); 

105 procedūros 
 

 

- aprūpinimas medikamentais ir jų vartojimo priežiūra 
bei kontrolė; 

kasdien 
 

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

- aprūpinimas specialiomis techninėmis pagalbos 
priemonėmis; 

62 asmenims 
 

Vidutiniškai naudojasi: vežimėliu 11 asmenų; 
vaikštynėmis su ratukais ir atramomis: 18 asmenų; 
ramentais ir lazdelėmis:27 asmenys; 
deguonies aparatu: 1 asmuo; 
tualetine kėde: 4 asmenys; 
klausos aparatus turi: 5 asmenys. 

- pirmosios medicininės pagalbos suteikimas; 480 kartų  
- profilaktinio sveikatos tikrinimo organizavimas; 90 kartų Ne rečiau kaip 1 kartą per metus kiekvienam gyventojui. 

- bendradarbiavimas šeimos gydytojais sprendžiant 
globotinių sveikatos problemas; 

760 kartai 
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- 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) vežta 
konsultuoti apie 398 kartų; 301 kartų kviesta greitoji 
medicininė pagalba; atlikta krūtinės ląstos 
rentgenograma 43 asmenims; ir kt. 

- sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų 
organizavimas ir rekomendacijų vykdymas; 

398 kartai 
 

Pagal šeimos gydytojo siuntimą. 
 

- globotinio hospitalizacija į stacionarią gydymo 
įstaigą ir domėjimasis tolimesne sveikatos būkle bei 
gydymo eiga; 

55 kartus 
 
 

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

- artimųjų informavimas apie globotinio gydymą 
stacionare; 

46 kartus 
 

 

- dokumentų pristatymas neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybai, dėl specialiųjų poreikių; 

21 kartas  

- globotinio sveikatos priežiūros plano sudarymas su 
šeimos gydytoju ir vykdymas; 
 

globotiniams grįžus iš 
stacionarios gydymo 
įstaigos 

 

- gulinčių globotinių padėties keitimas (vartymas); kas 2-3 valandos  
 - gydymo organizavimas nuo alkoholizmo. 2 kartai 2 asmenys vežti į Kauno Marių ligoninę. 
2.1.Kineziterapija - Kineziterapijos paslaugas teikia kineziterapeutė, 

turinti atitinkamą išsilavinimą; 
apie 2340 procedūrų 
 

Grupinė mankšta vidutiniškai iki 10 gyventojų per dieną. 
Individuali mankšta taikyta maždaug 6 gyventojams per 
dieną. 
Vidutiniškai apie 6 gyventojus per dieną. 
Vidutiniškai 5 kartus per mėnesį. 
Vidutiniškai 3 kartus per mėnesį. 
Individuali aktyvi ir pasyvi kineziterapija taikyta 32 
gyventojams. 
Pirminis įvertinimas (per 5 dienas), pakartotinis 
vidutiniškai po 6 mėnesių. 
Pagal šeimos gydytojo siuntimus arba pagal poreikius. 

- ortopedinių priemonių parinkimas ir pritaikymas; apie 60 kartų 
- dirbančių darbuotojų konsultacija dėl ortopedinių 
priemonių panaudojimo; 

36 kartus 
 

- kineziterapinių paslaugų teikimas pagal gydytojų 
paskyrimus; 

26 kartus 
 

- „Gyventojo vertinimo programos“ pildymas, 
gyventojo fizinės būklės įvertinimas; 

102 kartai 

- „Kineziterapinių paslaugų teikimo žurnalo“ 
pildymas; 

Kasdien 
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- artimųjų informavimas apie gyventojo fizinę būklę, 
kineziterapinius uždavinius; 

16 kartų 
 

- bendradarbiavimas su ortopedinių gaminių 
įstaigomis, dėl ortopedinių priemonių, ortopedinės 
avalynės parinkimo ir pritaikymo gyventojams. 

8 kartus 

2.2. Ergoterapija - Ergoterapijos paslaugas teikia ergoterapeutas 
turintis atitinkamą išsilavinimą; 

apie 1000 procedūrų 
 

Individuali mankšta taikyta 5 gyventojams per dieną.  
 

- gyventojo fizinės būklės įvertinimas; apie 30 Pirminis įvertinimas (per 5 dienas). 

- pagalbinių priemonių parinkimas ir pritaikymas; apie 560 kartus Vidutiniškai apie 2 gyventojus per dieną. 
- ergoterapinių paslaugų teikimas pagal gydytojų 

paskyrimus. 
apie 13 kartų Individuali aktyvi ir pasyvi mankšta taikyta 10 kartų. 

2.3. Paliatyvi 
slauga 

- Pagalbos suteikimas mirštančiam globotiniui; 
 
 
 

16 asmenų 
 
 
 
 

Per 2016 metus mirė 25 asmenys. 16 asmenų buvo 
teikiama paliatyvi slauga, o 9 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 globotinių 
pageidavimus 
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 pageidavimu. 

- šeimos narių ir/ar kiti artimųjų informavimas, mirus 
globotiniams; 

informuoti  globotinių 
artimieji 

- gyventojų bei darbuotojų dalyvavimas mirusių 
globotinių laidotuvėse. 

pagal situaciją 

3. Mitybos 
organizavimas 

- Maitinimas; 4 kartus per dieną 
 
 
 

Globotiniams užtikrintas tinkamas maitinimo 
organizavimas pagal patvirtintus Higienos normų 
reikalavimus. Maitinimo laikas nustatytas Vidaus 
tvarkos taisyklėse. Steigėjo patvirtinta maitinimo kaina 
vienam gyventojui 3,7 eurai dienai. Įstaigoje sudaryti 
perspektyviniai 5 savaičių valgiaraščiai (kad nesikartotų 
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maisto racionas). Pagal galimybes buvo atsižvelgiama į 
globos namų gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus. Be 
kasdieninių valgiaraščių, Globos namuose sudaromi ir 
šventiniai (Užgavėnių, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų 
metų ir kt. progomis). 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“, kuri reglamentuoja higieninį klimatą, kurį 
sudaro: tinkamas vėdinimas, apšildymas, apšvietimas, 
temperatūra, valymas ir dezinfekavimas. 
Kiekvienais metais atliekami maisto mikrobiologiniai 
tyrimai, o kas du metus atliekami ir vandens 
mikrobiologiniai tyrimai. 
Globotiniai turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie 
maisto kokybę ir išdėstyti savo pageidavimus ir 
pasiūlymus žodžiu ir raštu ”Maisto vartotojų skundų ir 
pasiūlymų registravimo žurnale”. Maitinimo laikas 
nustatytas gyventojų Vidaus tvarkos taisyklėse. 
Pagal gydytojų rekomendacijas organizuojamas dietinis 
maitinimas: 10 asmenų taikyta angliavandenių kiekį 
koreguojanti dieta (sergantiems diabetu), 12 asmenų - 
sumažinto riebalų, cholesterolio ir sočiųjų, riebiųjų 
rūgščių kiekio dieta. 17 asmenų taikoma maisto 
konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, paskystintas 
maistas) ir užtikrinama individuali, diskretiška personalo 
pagalba valgant. Pagalbos maitinant iš viso reikia 
vidutiniškai 55 globotiniams kasdien (nevaikštantiems 
ar pablogėjus jų sveikatai). 
Įrengta virtuvėlė, kurioje gyventojai galėtų 
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savarankiškai pasigaminti maisto. 

- dietos taikymas; pagal sveikatos 
priežiūros specialistų 
nurodymą 
 

10 asmenų - angliavandenių kiekį koreguojanti dieta 
(sergantiems diabetu). 
12 asmenų - sumažinto riebalų, cholesterolio ir sočiųjų 
riebiųjų rūgščių kiekio dieta. 
 

- maisto pristatymas į kambarį; 
 

pagal poreikį 
 

Maistas pristatomas vidutiniškai 55 asmenims 
(nevaikštantiems ar pablogėjus jų sveikatai). 
Užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba 
valgant. 

- specialus maisto paruošimas ir maitinimas. pagal gydytojų 
rekomendacijas 

Vertinami neįgalių asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų 
sutrikimai ir, esant poreikiui, globotiniams taikoma 
maisto konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, 
paskystintas maistas). 17 asmenų taikoma maisto 
konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, paskystintas 
maistas) ir užtikrinama individuali, diskretiška personalo 
pagalba valgant. 

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. 
Nuolat skatinamas gyventojų savarankiškumas apsitarnaujant. 

ISGP numatyta konkreti pagalba kiekvienam asmeniui, teikiant šias paslaugas : 
 

- maudymas; kas 7 dienos Vidutiniškai 63 asmenys per savaitę. 

- prausimas; Kas dieną Vidutiniškai 67 asmenys per dieną. 
- plaukų kirpimas; 1 kartą per mėnesį 

arba pagal poreikį 
Vidutiniškai 80 asmenų per metus. 
 

- nagų kirpimas; pagal poreikį Vidutiniškai 63 asmenims pagal poreikį. 
- barzdos skutimas; pagal poreikį Vidutiniškai 21 asmeniui kas trečią dieną. 
- nosies, ausų valymas; pagal poreikį Vidutiniškai 67 asmenims. 
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- sauskelnių keitimas; 3 kartus per dieną arba 
pagal poreikį dažniau 

Vidutiniškai 42 asmenims keičiamos sauskelnės, 3 
kartus per dieną ir dažniau. Dienai sunaudojama 
vidutiniškai 126 vnt. sauskelnių. 

- aprengimas; Kas dieną Vidutiniškai 64 asmenys. 
- pagalba tualete; Kas dieną Vidutiniškai 13 asmenims. 
- pagalba naudojantis basonu; pagal poreikį Vidutiniškai 8 asmenims. 
- 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. 
 
 
 
 
 
 

33 asmenys 
 
 
 
 
 
 
 

Per 2016 m. atvyko 34 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, priklausomai nuo 
aplinkybių, dalyvavo pats asmuo, jo šeimos nariai ar 
artimi giminaičiai (globėjai).  

Individualaus socialinės globos plano asmeniui 
sudarymas (toliau - ISGP). 

sudaryti arba 
patikslinti 128 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. 

Individualus socialinis darbas: 
- galimybių savarankiškai spręsti iškylančias socialines 
problemas atstatymas ir ugdymas; 

 
Kas dieną 
 

Vidutiniškai kasdien bendrauta su 32 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). 

- pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, 
motyvacijos skatinimas  ir palaikymas; 

Kas dieną 
 

- gyvenimo kokybės gerinimo galimybių įvertinimas; Kas dieną 
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- paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens 
poreikius ir galimybes; 

Kas dieną 
 

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 tai fiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje 
pridedamuose dokumentuose.  
Esant poreikiui organizuotos reikiamų specialistų 
konsultacijos įstaigoje ar už jos ribų. 

- tarpininkavimo, atstovavimo paslaugų teikimas; Vidutin.250 kartų 
- globotinio teisių ir interesų gynimas. 

 
Vidutin.42 kartai 

 
6. Globotinių 
kasdieninio 
laisvalaikio ir 
užimtumo 
organizavimas 

6.1. Globotinių, 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); 

aplinką prižiūri 
šiltuoju metų laiku, 
pagal poreikį 

- teritorijos priežiūra ir gražinimas (lapų grėbimas, 
šiukšlių surinkimas ir t.t.); 

pagal poreikį 
vidutiniškai 5 asmenys 

- savo kambario ir bendro naudojimo patalpų (fojė, 
valgyklos, koridorių, veiklos kambario, relaksacijos 
kambario ir kt.) tvarkymas ir gražinimas; 

kasdien, dalinai 
tvarkosi 
6 asmenys 

- asmeninių drabužių ir patalynės priežiūra; kasdien 
- darbo terapija: 

 
 
  
  

• mezgimas, 

kasdien pagal 
individualius poreikius 
 
 
 
 

Visiems norintiems ir galintiems užsiimti mėgstama 
veikla, sudaromos sąlygos (vytelių pynimas, molio 
darbai, mezgimas, tapyba, knygų skaitymas, garsinių 
knygų klausymas ir kt.). 
 
Mezgimu užsiima vidutiniškai 3 asmenys; 

• siuvimas,  siuvimu užsiima vidutiniškai 2 asmenys; 

• pynimas iš vytelių,  pynimu iš vytelių užsiima vidutiniškai 6 asmenys; 

• tapyba, dailė  tapyba - daile užsiima vidutiniškai 15 asmenų; 

• darbai su moliu,  su moliu dirba vidutiniškai 4 asmenys; 
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• siuvinėjimas,  siuvinėjimu užsiima 1 asmuo; 

• floristika,  floristika užsiima vidutiniškai 3 asmenys; 

• medienos darbai.  su mediena dirba vidutiniškai 3 asmenys. 
- Nevaikštančių globotinių išvežimas iš kambario į 
lauką (šiltuoju metų laiku) arba 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 35 
gyventojus. 

- sportas, stalo žaidimai, kryžiažodžių sprendimas. pagal poreikį  
 6.2. Šventiniai renginiai, pasirodymai (koncertai, 

vakaronės, parodos, išvykos, ekskursijos ir t.t.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sausio 5 d. Paroda ,,Senjorų Retro‘‘ atidarymas Jonavos kultūros 
centro meno galerijoj. 

Vasario 9 d. 
 

Užgavėnių balaganas su blynais, dainomis ir MORĖS 
deginimu. 

Vasario 10 d.  
 

Paroda ,,Senjorų Retro‘‘ Vilniaus Edukologijos 
Universitete. 
Paroda ,,Senjorų Retro‘‘ Jonavos suaugusiųjų švietimo 
centre. 

Kovo 9 d. Tradicinė „Kaziuko mugė“, kurioje dalyvavo: J. Ralio 
gimnazijos mokiniai ir pedagogai, Jaunimo mokyklos 
moksleiviai, pavieniai asmenys su savo rankdarbiais, 
renginį vedė globos namų darbuotojos. 

Kovo 23 d. Popietė - koncertas su Lietuvos socialdemokratų 
jaunimu. 

Kovo 27 d.  Šv. Velykų šventimas su įstaigos bendruomenės nariais. 

Kovo 29 d. Gražiausio margučio paroda - rinkimai. 
Kovo 30  d. Šilų kultūros centro liaudiškos kapelos ,,Šilai‘‘ 

koncertas. 
Balandžio 5 d Garsinių knygų pristatymas. 
Balandžio 18 d. Velykinis paštas. 
Balandžio 21 d. Atvirų durų diena įstaigoje. 
Balandžio 26 d. Priešgaisrinio gelbėjimo pratybos. 
Gegužės 4 d.  Kolektyvo ,,Versmė,, koncertas 
Gegužės 11-12 d. Talka. Talkino ,,AVIVA‘‘ draudimo bendrovės 

darbuotojai, Senamiesčio gimnazijos mokiniai, įstaigos 
darbuotojai. 
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Gegužės 12 d.  Ansamblio „Savi“ koncertas. 
Birželio 3 d. Svečiuose Lietavos mokyklos mokiniai.  
Birželio 9 d. Tarptautinė konferencija ,,Globos įstaigų klientų teisių, 

poreikių ir orumo užtikrinimas deinstitucionalizacijos 
kontekste‘‘ socialiniams darbuotojams Taujėnų dvare. 

Birželio 22 d. Įstaigoje vyko ,,blusų turgus‘‘. 
Birželio 26 d.  Koncertas su muzikos terapijos vadove Eleonora. 

 Sveikinome Jonus ir Janinas. 
Birželio 30 d. Gyventojų ir darbuotojų ekskursija į Merkinės piramidę. 
Liepos  5 d.  Dresuotų šunelių pasirodymas. 

Rugpjūčio 25 d.  Saksafonisto - R.Žilinsko koncertas. 
Rugsėjo 23 d. Renginys „Rudens šventė“.  

Vyko rudens gėrybių paroda. 
Rugsėjo 27 d. Maltos ordino svečiai. 
Spalio 3  d. 
 

J. Ralio gimnazijos mokinių renginys, skirtas 
pagyvenusių žmonių dienai. 

Spalio 4 d.  Vykimas į pagyvenusių žmonių dienai skirtą renginį, 
socialinių paslaugų centre.  

Spalio 7 d. III Universiteto moterų kolektyvo ,,Vakarė‘‘ koncertas. 
Spalio 19 d. Stalo žaidimų popietė su vaikų globos namų auklėtiniais. 

Spalio 27 d. Svečiavosi suaugusiųjų švietimo centro darbuotojai ir 
mokiniai. 

Spalio 28 d.  Konferencija ,,Užimtumas, prevencinių programų 
įgyvendinimas,,  globos ir įkalinimo įstaigose-svarba ir 
realybė‘‘ Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigoje. 

Lapkričio 10 d. Paminėta ,,Pyrago Diena‘‘ svečiuose Lietavos mokyklos 
mokiniai. 

Lapkričio 16 d. Ansamblio ,,Bočiai‘‘ koncertas. 
Lapkričio 28 d. Svečiavosi Neigaliųjų dienos centro lankytojai ir svečiai 

iš Suomijos. 
Gruodžio 4 d. 
 

Jonavos kultūros centre vyko renginys skirtas Neįgaliųjų 
dienai paminėti.  

Gruodžio 7 d. Išvyka į neįgaliųjų dienos minėjimo šventę Jonavos 
kultūros centre. 
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Gruodžio 9 d. Šiaudinių eglutės žaisliukų gamybos pamokėlė krašto 
muziejuje. 

Gruodžio 12 d. Kojinės seneliams dovanų, kurias mezgė Jonavos 
moterys. 

Gruodžio 16 d Svečiuose skautų organizacijos atstovai, iš Betliejaus 
atnešė taikos ugnelę. 

Gruodžio 20 d. Konferencija ,,Priklausomybių raiška socialinėje srityje: 
iššūkiai ir jų sprendimo būdai‘‘ Jonavos socialinių 
paslaugų centre. 

Gruodžio 21 d. Vaikų darželio ,,Pakalnutė‘‘ koncertas. 
Koncerno ,,Achema‘‘ apsilankymas ir dovanos globos 
namų gyventojams. 
Senelius aplankė R.Samulevičiaus mokyklos mokiniai, 
įteikė savo rankų darbo atvirukus. 
Aplankė Jaunimo mokykla ir Miškų urėdija su 
dovanėlėmis. 

Gruodžio 24 d. Šventinė Kūčių vakarienė kartu su parapijos kunigu. 
Gruodžio 28 d.  Kalėdinis ,,Kaspinuotos Kalėdos‘‘ vakarėlis su įstaigos 

bendruomene. 

Gruodžio 30 d. Kalėdinių sveikinimų, siuntinukų dalinimas 
gyventojams. 

  6.3. Edukacinė veikla: 
- Spaudos leidinių ir kitos literatūros skaitymas ir 
aptarimas; 

 
Pagal individualius 
poreikius 

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

 - laiškų rašymas ir jų išsiuntimas, telefoninių pokalbių 
organizavimas; 

Pagal individualius 
poreikius 

22 gyventojai naudojasi savo telefonu, kitiems 
organizuojami pokalbiai pagal poreikį. 

 - naudojimasis orgtechnika; Pagal individualius 
poreikius   

4 globotiniai naudojasi kompiuteriais. 
 

 - velykinio vainikėlio gamyba; Pagal individualius 
poreikius 

Velykinio vainikėlio gamyba ,,Gėlių kiemelyje‘‘. 

 - Kalėdinių žaisliukų gamyba; Individualiai pagal 
poreikį 

Jonavos krašto muziejuje gaminome kalėdinius 
šiaudinius žaisliukus. Užsiėmimuose dalyvavo 6 
asmenys. 
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 - Kalėdinių vainikėlių gamyba. Individualiai pagal 
poreikį 

Įstaigos užimtumo patalpose gaminti kalėdiniai 
vainikėliai. 

 6.4. Relaksaciniai seansai: 
- Relaksacijos kabinete; 

Individualiai pagal 
poreikį 

- 

- muzikos terapija. 26 kartai  
(3-4 kartus per mėn.) 

Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo vidutiniškai 16 
globotinių vieno užsiėmimo metu. 

6.5. Kaniterapija (3-4 kartai per mėnesį) Vidutiniškai 18 globotinių vieno užsiėmimo metu. 
Prioritetas teikiamas slaugomiems, nevaikštantiems 
globotiniams. 

  
7. Dvasinių 
poreikių 
tenkinimas 

7.1. Šv. Mišių organizavimas 
 

2 kartai per metus prieš 
didžiąsias katalikiškas 
šventes. 
 
   

Šv. Mišios įstaigoje organizuojamos tik katalikams – 
pagal susitarimą, į įstaigą atvykstant parapijos 
klebonui. Globotinių, negalinčių dalyvauti 
vykstančiose Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių 
tenkinimui organizuotas parapijos klebono 
individualaus aplankymas kambariuose. Per 2016 
metus organizuotos 5 religinės šventės: Šv. Velykos, 
visų šventųjų diena,  Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos. 
Prieš mirusiųjų atminimo dieną Vėlines, vežame 
savarankiškus gyventojus, kurių artimieji palaidoti 
Jonavos rajono Šmatų kapinėse, sutvarkyti kapavietes. 
Darbuotojai sutvarko 40 vienišų buvusių globotinių 
kapus, padeda gėlių puokštes ir žvakutes. 
Organizuotas globotinių, negalinčių dalyvauti 
vykstančiose Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių 
tenkinimas dvasininkams aplankant juos kambariuose. 
Žymos apie tai fiksuotos ISGP. 
Globos namų gyventojų pasiskirstymas pagal religijas: 
75 katalikai, 11 stačiatikių, 4 sentikiai, 4 nepripažįsta 
jokios religijos. 

8. Trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugos 

8.1. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 
didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių asmenims  

Teiktos 6 asmenims 
(nuo 1 iki 6 mėnesių 
trukmės). 

- 

Suderinta su Globos namų taryba: 


