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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.: (8 349) 53988, (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), mob. 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. 2022 M. PLANAS 

 

Metai Gyveno (vidutiniškai) Atvyko Mirė (išvyko) Iš viso 

(vidutiniškai gyveno) 

 Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys  

2019 43 42 7 13 9 (2 išvyko) 10 85 

2020 43 47 8 14 13 19 (1 išvyko) 90 

2021  42 41 13 21 10 (3 išvyko) 22 83 

2022 

(planuojama) 

45 45 10 15   90 

http://www.globajonava.lt/
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 4. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PLANAS IR EKONOMINIS PALYGINIMAS 
 

Asignavimai. Iš jų: 2020 m. gauta 2021 m. gauta 2022 m. planuojama 

Valstybės lėšos 206 485,00 Eur. 221 661 Eur. 225 000 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 412 012,00 Eur. 373 100 Eur. 626 312 Eur. 

Teikiamų paslaugų lėšos 385 264,00 Eur. 438 280 Eur. 430 000 Eur. 

Gauta paramos  24 687,00 Eur. 35 619 Eur. 500 Eur. 

Visas finansavimas: 1 028 448,00 Eur.  1 068 660 Eur. 1 281 812 Eur. 

 

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

tremtinių ir kt. išmokų) bei 1% turto mokesčio. Planuojama, kad turto mokestį mokės 17 asmenų.  

Planuojama, kad lėšos už teikiamas paslaugas sudarys apie 34 % visų įstaigos išlaikymo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšos sudarys apie  

49 %, valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia sudarys apie 18%.  

Planuojama, kad teikiamų papildomų paslaugų lėšų bus surinkta apie 5500 Eur (už paslaugas, patvirtintas Jonavos savivaldybės tarybos 

2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1TS-135). Planuojama, kad vienviečiuose kambariuose gyvens 19 asmenų. 

 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAŠTŲ PLANAS IR EKONOMINIS PALYGINIMAS 

 

Paslaugų kaštų įvertinimas 2020 m. 2021 m. 2022 m. planuojama 

Gauti asignavimai 1 028 448 Eur 1 068 660 Eur. 1 281 812 Eur. 

Faktinis lovadienių skaičius 31 531 29 244 31 500 

Faktinis gyventojų skaičius  90 83 90 

Faktinis vieno gyventojo per 1 dieną išlaikymas 32,62 36,54 40,69 

Faktinis vieno gyventojo per 1 mėnesį 

išlaikymas 

978,60 1096,20 1220,70 

 

 5. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 

Etatai atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus. Įstaigoje dirba vidutiniškai 50 darbuotojų.  

Personalo ir gyventojų santykį įstaigoje planuojame apie 0,55 darbuotojo vienam gyventojui. 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų planuojame apie 69 %, iš jų:  

5 socialiniai darbuotojai,  

15 socialinio darbuotojo padėjėjų, 

6 slaugytojo padėjėjai, 

3 užimtumo specialistai. 

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia: 

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas, 3 bendrosios praktikos slaugytojai, 2 kineziterapeutai, 1 ergoterapeutas. 

Įstaigoje dirba 6 neįgalūs darbuotojai. 



4 

 

 

Pareigybės Steigėjo patvirtinti etatai Užimti etatai Planuojami etatai 

Vadovai 3 3 3 

Administracijos ir skyrių vadovai 1,5 1,5 1,5 

Specialistai 9,5 9,5 9,5 

Kvalifikuoti darbuotojai 32 32 32 

Nekvalifikuoti darbininkai 3,5 3,5 3,5 

Iš viso: 49,5 49,5 49,5 

Iš jų – socialinę globą teikiantys 34,25 (69 %) 34,25 (69 %) 34,25 (69 %) 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

85 % darbuotojų (išskyrus nekvalifikuotus darbininkus) planuojama kelti kvalifikaciją. Visiems A, B ir C lygio darbuotojams, siekiantiems 

asmeninio tobulėjimo, bus sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir asmeninę kompetenciją. 

 

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

Planuojame laiku pateikti visus reikiamus dokumentus, reikalingus licencijavimui, akreditavimui. 

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:  

•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, išduotą 2012 m. gegužės 18 d. Nr. 9-0399 (12). 

• 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“, išduota 2014 m. liepos 3 d. Nr. L 000000188, Nr. L 000000189. 

•Leidimą - higienos pasą: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla: bendrosios praktikos slauga, kineziterapija“, 

išduotą 2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. 9-0441 (12). 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.  

• Kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. atliekamas senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos normų atitikties vertinimas (įsivertinimas) pagal Socialinių globos normų apraše pateiktą klausimyną, pateikiamos išvados. 

Visos normos, išskyrus priklausančias ne nuo įstaigos (renovacijos tęstinumas), atitinka.  

• Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių globos normų aprašo 4 priedu ,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su 

negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos 

namams ir grupinio gyvenimo namams“, visiems gyventojams sudaromi individualūs globos planai (toliau - ISGP).  
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7. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

GLOBOS NAMŲ MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VIZIJA, PRIEMONĖS, PRIORITETAI, REZULTATAI 
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VEIKLOS PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR LAUKIAMI REZULTATAI 
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8. TEIKIAMŲ ILGALAIKIŲ (TRUMPALAIKIŲ) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ RŪŠYS 
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 2022 M. PLANAS. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS 

Paslaugos rūšis 

Uždavinių 

įgyvendinimo 

priemonės 

Paslaugos 

teikimo 

dažnumas 

Papildoma informacija 

Atsakingi už 

vykdymo 

kontrolę 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Apgyven-

dinimas (būsto 

ir aplinkos 

pritaikymas) 

Asmeniui garantuoti 

saugią, gerai 

sutvarkytą ir tinkamą 

socialinės globos 

teikimo vietą bei 

aplinką 

Atvykus Asmuo naudojasi kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, 

kuriose užtikrinamas jo privatumas ir orumas. Artimos namų 

aplinkos užtikrinimas, skatinant asmenį pagal galimybes prisidėti 

prie jos kūrimo. 

Bendro naudojimo bei gyvenamojo kambario aplinkos 

pritaikymas, užtikrinant kasdieninio gyvenimo kokybiškumą ir 

asmens poreikius atitinkantį paslaugų gavimą. 

Kiekvienam gyventojui vidutiniškai tenka 8,00 m2 miegamojo 

ploto, 24,52 m2 bendro naudojimo ploto t. y.: valgykla, maisto 

gaminimo bei sandėliavimo, indų plovimo patalpos, 

kineziterapijos, relaksacijos kabinetai, užimtumo patalpos, 

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

skalbyklos, džiovyklos, dezinfekcijos patalpos, rūkomieji ir kt. 

Įstaigoje yra rekreacinė zona: šiltuoju metų laiku globotiniai gali 

leisti laiką dviejose uždaruose kiemeliuose, kurie apželdinti 

dekoratyviniais augalais, gėlėmis, pastatyta pavėsinė su lauko 

muzikos instrumentais, suoliukai. Teritoriją puošia medžio 

drožiniai, dekoratyviniai akmenys, apie šimto vaismedžių sodas, 

alpinariumai. Atvykdami gyventojai gali atsivežti savo namų 

apyvokos reikmenis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

daliai 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų, 

slaugytojų 

padėjėjai 

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

užimtumo 

specialistai 

Planuoti paslaugas 

naujai atvykusiems 

asmenims adaptaciniu 

laikotarpiu  

Pagrindinių 

teikiamų 

paslaugų sąrašas 

sudaromas 

atvykus per 5 

darbo dienas  

Apgyvendinant globos namuose, planuojama tą pačią dieną 

pasirašyti sutartį su kiekvienu asmeniu (ir jo globėju – jei toks 

yra), kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, 

teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos 

sąlygos. Supažindinti asmenį su globos namų taisyklėmis. 

Pasikeitus sutarties sąlygoms, atlikti papildomą susitarimą. 

Socialiniai darbuotojai asmeniui priimtina forma supažindins su 

globos įstaiga, teikiamomis paslaugomis, vidaus tvarkos 

taisyklėmis gyventojams bei kitais dokumentais. Naujai atvykęs 

gyventojas turi būti stebimas, siekiant išsiaiškinti jo poreikius bei 

įvertinti savarankiškumo lygį. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

slaugytojai,  

Sveikatos priež. 

sk. vadovas, 

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

užimtumo 

specialistas 

Sudaryti individualų 

socialinės globos planą 

ISGP sudaromas 

ne vėliau kaip 

Kiekvienam asmeniui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo asmens 

atvykimo į Globos namus pagal įvertintus poreikius sudaromas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Socialiniai 

darbuotojai, 
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(toliau - ISGP) 

asmeniui ir tikslinti 

pasikeitus aplinkybėms 

 

per 1 mėn. nuo 

asmens 

apsigyvenimo 

įstaigoje.  

Atsiradus 

naujoms su 

globotinio 

poreikiais 

susijusioms 

aplinkybėms 

ISGP yra 

peržiūrimas ir 

tikslinamas. 

ISPG - Individualus socialinės globos planas (toliau - ISGP) – tai 

įstaigos kvalifikuotų specialistų komandos detalios informacijos 

pateikimas apie globotinio socialinį ir fizinį savarankiškumo 

lygį, poreikius (socialinius, sveikatos priežiūros, slaugos, 

psichologinius, kultūrinius, dvasinius, religinius ir kt.), numatyti 

būdai ir priemonės juos tenkinti ir kita. ISPG saugomas 

kiekvieno asmens byloje. Sudarant ISGP dalyvauja globos namų 

specialistai, pats asmuo ir/arba asmens giminės/globėjai.  

ISGP numato kompleksinės pagalbos ir paslaugų poreikį, 

globotinio gyvenimo kokybei užtikrinti.  

Siekti, kad asmens poreikių vertinimo procese dalyvautų pats 

asmuo ir/arba jo šeimos nariai, artimieji (globėjai).  

ISPG turi būti peržiūrimas ir tikslinamas atsiradus naujoms, su 

asmens sveikatos būkle ar naujais asmens poreikiais bei įgūdžiais 

susijusioms aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo, bet 

ne rečiau kaip 1 kartą  per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame 

ISGP turi būti įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei 

numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių 

tenkinimu. 

Globos namų personalas planuodamas ir teikdamas socialinę 

globą asmeniui, turi nuolat palaikyti ryšį su asmens artimaisiais/ 

giminaičiais, jiems pageidaujant, pateikti informaciją apie ISGP 

sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja 

asmens interesams. 

ISGP pateikiama (paslaugų teikimo laikotarpiu): pasiektų 

rezultatų analizė, poreikių pokyčių įvertinimas, naujų priemonių 

bei galimybių, susijusių su šių poreikių tenkinimu, numatymas. 

socialiniam 

darbui 

sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas, 

slaugytojai,  

mitybos skyriaus 

vadovas, 

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

užimtumo 

specialistas 

Aprūpinti 

reikalingomis 

techninės pagalbos 

priemonėmis bei 

saugumą 

garantuojančia įranga 

Pagal poreikį 

 

Siekti, kas aprūpinimas reikalingomis techninės pagalbos 

priemonėmis bei saugumą garantuojančia įranga, siekiant 

palaikyti ir stiprinti asmens savarankiškumą, vyktų sistemingai. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

slaugytojai,  

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

užimtumo 

specialistas 

Analizuoti gyventojų, 

jų globėjų (rūpintojų) 

skundus, prašymus ir 

atsakyti į juos 

Per 10 dienų 

nuo gavimo 

Užtikrinti, kad nebūtų varžoma asmens laisvė išsakyti savo 

nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, 

iškilusių teikiant socialinę globą. Sudaryti galimybes  tai atlikti ir 

anonimiškai. Supažindinti naujai atvykusį asmenį su 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

slaugytojai, 

mitybos skyriaus 
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nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo globos 

namuose tvarka, įstaigoje patvirtinta „Gyventojų, jų globėjų 

(rūpintojų), kitų šeimos narių ar giminaičių skundų ir prašymų 

pateikimo“ tvarka.  

Supažindinti su galimybe maisto vartotojų skundus registruoti 

„Maisto vartotojų pageidavimų bei nusiskundimų registravimo 

žurnale“. 

Globotinius supažindinti su „Gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklėmis“, ir paaiškinti, kad jos yra visiems gerai prieinamose 

vietose (koridoriuose). 

Asmeniui užtikrinti, kad jo nuomonė, problemos, nusiskundimai, 

pasiūlymai, pastebėjimai bus išklausyti, išanalizuoti ir į juos bus 

konstruktyviai reaguojama ieškant tam tikrų sprendimo būdų. 

Esant poreikiui globotiniui suteikiama galimybė išvykti į kitas 

apgyvendinimo įstaigas . 

vadovas, 

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

užimtumo 

specialistas 

2. Maitinimo 

organizavimas 

Organizuoti maitinimą 4 kartus per 

dieną 

Asmeniui užtikrinti maitinimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos 

būklę, fiziologinius ir individualius poreikius. Meniu sudaryti, 

atsižvelgiant ir į globotinių pageidavimus, skelbti jį prieš 1 darbo 

dieną. Sudaryti galimybę rinktis iš kelių patiekalų. Sudaryti 

perspektyviniai 5 savaičių valgiaraščiai (kad nesikartotų maisto 

racionas). Pagal galimybes atsižvelgti į gyventojų pageidavimus 

ir pasiūlymus. Be kasdieninių valgiaraščių, sudaryti ir šventinius 

(Užgavėnių, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų ir kt. 

progomis) valgiaraščius. Antruosius patiekalus, kuriuos galima 

ruošti garų krosnyje (indukcinėje) - be riebalų. Įrengtos 

virtuvėlės, kurioje gyventojai galėtų savarankiškai pasigaminti 

maisto.  

Užtikrinti reikalingą maisto racioną ir maitinimo dažnumą – 4 

kartus per dieną bei kasdieninio meniu pateikimą asmeniui 

suprantama forma. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui,  

Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Mitybos skyriaus 

vadovas, 

slaugytojai, 

socialinių 

darbuotojų, 

slaugytojų 

padėjėjai, šeimos 

gydytojas 

Taikyti gydytojo 

paskirtą dietą 

Pagal gydytojo 

paskyrimą 

Taikyti šias pagrindines dietas:  

angliavandenių kiekį koreguojančią dietą (sergantiems diabetu),  

sumažinto riebalų,  

sumažinto cholesterolio ir sočiųjų riebiųjų rūgščių kiekio dietą. 

 

Pristatyti maistą į 

kambarį, pamaitinti 

Specialistų 

komanda 

Nevaikštantiems globotiniams ar pablogėjus sveikatos būklei 

maistą pristatyti į kambarį Termo induose, reikalui esant, 
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pamaitinti. 

Užtikrinti, kad esant 

būtinumui, būtų 

ruošiamas specialaus 

maitinimas 

Sprendimą 

priima 

specialistų 

komanda 

Esant poreikiui globotiniams taikoma maisto konsistenciją 

koreguojanti dieta (trintas, paskystintas maistas), užtikrinama 

individuali, diskretiška personalo pagalba juos maitinant. 

3. Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo, 

asmeninės 

higienos 

paslaugų 

organizavimas 

Teikti paslaugas: 

 maudymas, 

 prausimas, 

 plaukų kirpimas, 

 nagų kirpimas, 

 barzdos skutimas, 

 nosies, ausų 

valymas, 

 sauskelnių keitimas, 

 aprengimas, 

 pagalba tualete, 

 pagalba naudojantis 

kitomis spec. higienos 

priemonėmis, 

 drabužių skalbimas 

ir lyginimas, 

 patalynės keitimas, 

 namų aplinkos 

tvarkymas, 

 asmeninių daiktų 

priežiūra 

Pagal ISGP Kiekvieno asmens ISGP numatyta konkreti pagalba kiekvienam 

asmeniui, teikiant šias paslaugas. 

Paslaugų užtikrinimas pagal galimybes įtraukiant ir patį 

globotinį. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, 

socialinių 

darbuotojų, 

slaugytojų 

padėjėjai. 

 

3. Socialinio 

darbo: 

informavimo, 

konsultavimo, 

tarpininkavimo

, atstovavimo ir 

kt. 

Organizuoti 

individualų socialinį 

darbą: 

 savarankiškumo 

skatinimas,  

 socialinio veiklumo 

didinimas sprendžiant 

asmenines problemas,  

 globotinių sveikos 

psichologinės aplinkos, 

tarpusavio pagalbos, 

Pagal ISGP 

 

 

Užtikrinti ir ginti asmens teises, neatsižvelgiant į sveikatos būklę. 

Socialinės veiklos organizavimas ir poreikių tenkinimo 

vykdymas paremtas globotinio palaikymu, skatinimu ir 

motyvavimu aktyviai dalyvauti vertinant, planuojant ir veikiant. 

Skatinti globotinių savitarpio pagalbą, pagarbą, savirealizacijos 

poreikį, integraciją į bendruomenę, siekiant mažinti globotinių 

socialinę atskirtį. Galimybių sudarymas gyventojams dalyvauti 

bendruomenės gyvenime, visuomeninėje veikloje (laikantis visų 

saugumo reikalavimų, esant pandeminei situacijai), viešai reikšti 

savo nuomonę. 

Globotinio kasdieninės veiklos organizavimas, informacijos apie 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų, 

slaugytojų 

padėjėjai, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 
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savarankiškumo, 

bendravimo, dalijimosi 

patirtimi stiprinimas ir 

užtikrinimas, 

 motyvacijos 

skatinimas, 

 socialinių paslaugų 

teikimas, įvertinus 

išteklius ir galimybes 

gyventojų  poreikiui 

patenkinimui, 

 tarpininkavimas,  

 informavimas, 

 konsultavimas,  

 švietimas,  

 globotinio teisių ir 

interesų gynimas. 

įstaigos veiklą teikimas. 

Tarpininkavimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

sprendžiant asmenines globotinio problemas. Sąlygų sudarymas 

be pašalinių asmenų gauti konsultacijas turtiniais, finansiniais, 

draudimo, testamento sudarymo ir kitais jam svarbiais 

klausimais. Reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas 

įstaigoje ar už jos ribų. 

Globotinių įvairių teisinių klausimų sprendimas, tarpininkavimas 

teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu per ZOOM programą. 

Globotinio supažindinimas su teise kreiptis į įstaigos 

administraciją ar kitas institucijas už įstaigos ribų dėl įvykusios 

ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, 

seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių 

pažeidimo. 

Bendravimas su globotinių artimaisiais, būtinosios - reikalingos 

informacijos suteikimas (telefonu, Skype ir t.t.). 

Globotinių artimųjų lankymų registravimas, lankytojų 

priėmimas, anketų pildymas, temperatūros matavimas, apsaugos 

priemonių dalinimas, vizito laiko ribojimas (laikantis pandemijos 

metu SAM nustatytais reikalavimais), siuntinių priėmimas - 

perdavimas. 

Organizuoti užimtumą, 

skatinti kasdieniniame 

gyvenime būtinus 

įgūdžius,  

kūrybiškumą, 

saviraišką ir integraciją 

į visuomenę  

- estetinės aplinkos 

kūrimą ir tvarkymą 

Kasdien Socialinės veiklos organizavimas pagal gyventojų individualius 

poreikius, interesus bei savarankiškumo lygį. Judėjimo negalią 

turinčių globotinių išvežimas iš kambario, jų užimtumo 

organizavimas ir iniciatyvumo plėtra kasdieninėje veikloje. 

Galimybių sudarymas gyventojams dalyvauti bendruomenės 

gyvenime, visuomeninėje veikloje (laikantis visų saugumo 

reikalavimų, esant pandeminei situacijai), viešai reikšti savo 

nuomonę. 

 Darbo terapijos ir 

savirealizacijos 

skatinimas: 

- rankdarbiai 

(mezgimas, nėrimas ir 

kt.) 

- keramikos darbai, 

Pagal poreikį Globotinių saviraišką motyvuoti, siekiant globotinių užimtumo ir 

skatinant atskleisti asmens individualius gebėjimus, pabrėžiant 

globotinio unikalumą, kūrybiškumą ir estetiškumą. 
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- dailės užsiėmimai, 

- darbai iš karoliukų, 

- vilnos vėlimas; 

- medžio drožiniai, 

- knygų skaitymas. 

- garsinės knygos  

- filmų žiūrėjimas 

- mokymas naudotis 

informacinėmis 

technologijomis. 

4. Sveikatos 

priežiūra, 

slauga  

Atlikti sveikatos 

priežiūros procedūras 
(pragulų, žaizdų 

profilaktiką ir gydymą, 

kraujo spaudimo 

matavimą, injekcijų 

atlikimą ir kt.) 

Pagal 

individualų 

poreikį 

 

Sistemingai stebėti, objektyviai vertinti globotinio sveikatos 

būklę bei reikalingo gydymo organizavimas bei vykdymas pagal 

gydančių gydytojų nurodymus. Reikiamos dokumentacijos 

pildymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui,  

Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Šeimos 

gydytojas, 

slaugytojai, 

slaugytojų 

padėjėjai 

Aprūpinti 

medikamentais pagal 

gydytojų paskyrimus; 

jų vartojimo priežiūra 

bei kontrolė 

Kasdien Vadovaujantis patvirtinta „Medikamentų gavimo, saugojimo, 

išdavimo ir nurašymo tvarka“, asmeniui gali būti suteikiama teisė 

vartoti medikamentus ir paties asmens ar jo globėjo (rūpintojo) 

nuožiūra, asmeniui ar globėjui, rūpintojui prisiimant atsakomybę 

už galimas pasekmes. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Slaugytojai 

Aprūpinti būtinomis 

specialiomis 

techninėmis pagalbos 

priemonėmis 

Pagal 

individualų 

poreikį 

Atsižvelgiant į globotinio sveikatos būklę, aprūpinti 

specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis,  

t. y. slaugos lova, neįgaliojo vežimėliu, vaikštyne, tualetine kėde 

ir t.t. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio daliai, 

slaugytojai, 

šeimos gydyt., 

kineziterapeutas 

Esant reikalui, suteikti 

pirmąją medicininę 

pagalbą 

Pagal 

individualų 

poreikį 

Suteikti būtinąją pirmąją medicininę pagalbą ir iškviesti GMP. Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Slaugytojai, 

greitosios 

medicininės 

pagalbos medikai 

Organizuoti 

profilaktinio sveikatos 

tikrinimo atlikimus  

1 kartą per 

metus 

Kartą per metus vykdyti globotinių profilaktinį bei prevencinį 

sveikatos tikrinimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

Slaugytojai,  

šeimos gydytojas 
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darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Sveikatos priežiūros 

specialistų konsultacijų 

organizavimas ir 

rekomendacijų 

vykdymas  

Pagal 

individualų 

poreikį 

 Direktoriaus 

pavaduot. soc. 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Slaugytojai,  

šeimos gydytojas 

Psichiatro ir 

psichologo 

konsultacijos ir 

rekomendacijų 

vykdymas 

Pagal 

individualų 

poreikį 

Pagal paslaugų teikimo sutartį su VŠĮ Jonavos pirminės 

sveikatos priežiūros centru, šio centro Psichikos sveikatos centro 

(toliau PSPC PSC) psichiatrai ir psichologai įsipareigoja įstaigos 

globotiniams teikia reguliarias paslaugas: grupines ir 

individualias psichologo konsultacijas, psichoterapijos bei 

individualias psichoterapeuto konsultacijas įstaigoje. 

Bus atliekami psichologiniai tyrimai sunkiai judantiems 

globotiniams jų gyvenamojoje vietoje.  

Psichologinių poreikių vertinimo procese dalyvaus Jonavos 

PSPC PSC psichologas.  

Siekti įstaigos specialistų bendradarbiavimo, aptariant gyventojų 

problemas, ieškant koordinuotų sprendimų.  

Nuolat kelti darbuotojų profesinę kompetenciją senyvo amžiaus 

bei asmenų su negalia psichologijos temomis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Socialiniai 

darbuotojai, 

Slaugytojai,  

šeimos gydytojas 

Esant reikalui, 

hospitalizuoti į 

stacionarią gydymo 

įstaigą; domėtis 

tolimesne sveikatos 

būkle bei gydymo eiga 

Pagal 

individualų 

poreikį 

Organizuoti globotinių lankymą stacionariose sveikatos 

priežiūros įstaigose, užtikrinti artimųjų informavimą apie 

globotinio gydymą stacionare. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Slaugytojai, 

socialiniai 

darbuotojai 

Su šeimos gydytoju 

sudaryti Globotinio 

sveikatos priežiūros 

planą ir jį vykdyti 

Pagal 

individualų 

poreikį 

Pagal globotinių sveikatos būklę sudaryti individualus gydymo 

planas ir nustatyti gydymo tęstinumą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

Šeimos 

gydytojas, 

slaugytojai, 

slaugytojų 

padėjėjai 

Gulinčių globotinių 

padėties keitimas 

(vartymas). 

Kas 2-3 

valandos 

kasdien 

Atsižvelgiant į globotinių sveikatos būklę taikyti specialiąsias  

slaugos priemones ir įrangą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, Sveikatos 

Slaugytojų 

padėjėjai, 

socialinių 

darbuotojų 



15 

 

- judėjimo funkcijų 

atstatymas ir 

palaikymas,  

sutrikusios judėjimo 

motorikos lavinimas 

priežiūros 

skyriaus vadovas 

padėjėjai, 

kineziterapeutas 

Teikti paliatyviosios 

(terminalinės) slaugos 

paslaugas 

 Esant paliatyviosios (terminalinės) būklės, slaugos bei kitas 

paslaugas teikti jo gyvenamajame kambaryje, jei tai 

nepažeidžia kitų kartu gyvenančių asmenų privatumo bei 

orumo. Esant globotiniui terminalinės būklės, skirti jam 

papildomai daugiau dėmesio, budėti prie jo naktį, informuoti 

artimuosius, sudaryti sąlygas jiems pabūti prie mirštančiojo. 

Kiekvienam asmeniui užtikrinti galimybę išreikšti savo valią dėl 

laidojimo apeigų, pageidaujama laidojimo vieta, pranešimas 

nurodytiems šeimos nariams ir kitiems giminaičiams, jo 

asmeninio turto, dokumentų tvarkymo, laidojimo ir su laidojimu 

susijusių reikalų tvarkymo. Pildyti anketą „Gyventojų 

pageidavimai mirties atveju“, šią informaciją kaupiant asmens 

byloje. Atsižvelgiant į asmens ar/ir artimųjų pageidavimą gali 

būti organizuojamas parapijos klebono apsilankymas. 

Neturinčiam artimųjų asmeniui laidotuves turi organizuoti 

įstaiga. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Slaugytojai,  

socialiniai 

darbuotojai, 

slaugytojų, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai  

kineziterapeutas, 

ergoterapeutas 

 Medicininių procedūrų 

atlikimas, susijęs su 

pandemine situacija  

 Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, tęsti gyventojų ir darbuotojų 

testavimą PGR ar kitais metodais įstaigos vadovo nustatytu 

dažnumu.  

Organizuoti gyventojų skiepijamą nuo Covid-19 ligos, anksčiau 

skiepytų revakcinavimą, siekiant apsaugoti nuo sunkios ligos 

eigos, komplikacijų, hospitalizacijos ar mirties. 

  

5. Dvasinių 

poreikių 

tenkinimas 

Organizuoti Šv. Mišias 

įstaigoje 

Per didžiąsias 

katalikų šventes. 

Sudaryti sąlygas integruotis į religinę bendruomenę. Dvasinės 

ramybės, vidinės harmonijos ir vilties suteikimas bei palaikymas, 

organizuojant Šv. Mišias įstaigoje ar individualius kunigo 

apsilankymus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai, 

užimtumo 

specialistai 

Organizuoti religines 

šventes įstaigoje:  

Trijų karalių atėjimo 

Šv. Velykų, 

Šv. Kūčių, 

ir kt. 

 

 

 

Sausio 6 d. 

 

balandžio 17 d. 

gruodžio 24 d. 
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Organizuoti sielovados 

susitikimus su 

parapijos klebonu ar 

kitais šventikais 

Pagal poreikį Organizuoti išpažinties atlikimą, gyventojui prašant.   

6. Kinezite-

rapija 

Įvertinti naujai 

atvykusių gyventojų 

funkcijas, kūno 

judesius, skatinti 

palaikyti fizinį 

aktyvumą; 

 individualus 

kineziterapinių 

priemonių pritaikymas; 

siekti atstatyti 

sutrikusias judėjimo 

funkcijas 

(pusiausvyros, 

koordinacijos 

gerinimas, raumenų 

jėgos stiprinimas, 

įtemptų raumenų 

atpalaidavimas, sąnarių 

amplitudės didinimas); 

sistemingai atlikti 

kontraktūrų ir pragulų 

profilaktiką; 

mokyti taisyklingo 

kvėpavimo, atliekant 

kvėpavimo pratimus; 

kūno drenažinių 

padėčių taikymas; 

šviesti apie kūno 

svorio reguliavimą. 

Kasdien 

 

 

 

 

 

Grupinis ir 

individualus 

darbas 

Įvertinant globotinio fizinę būklę ir pritaikant kineziterapijos 

metodus bei reabilitacines priemones, naudojant ortopedinės 

technikos priemones siekti atstatyti asmens fizinį 

savarankiškumą. 

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, maksimaliai taikyti 

individualią kineziterapiją, ribojant gyventojų srautą grupinėse 

mankštose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Kineziterapeutas 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai  

7. Ergo- 

terapija 

Taikant ergoterapines 

priemones, atlikti 

rankų funkcijų 

vertinimą ir korekciją, 

Kasdien  

 

Individualus 

darbas 

Ergoterapijos būtinumą įvertina šeimos gydytojas. Įvertinant 

globotinio fizinę būklę, pritaikyti ergoterapines priemones 

žmogaus savarankiškumui gerinti. Maksimaliai taikyti 

individualią ergoterapiją gerinant gyventojų fizinę būklę. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Ergoterapeutas, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 
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siekiant naudos 

kasdieninėje veikloje, 

mokant  gyventojus 

savarankiškai atlikti 

jiems būtinas funkcijas 

8. Laisvalaikio 

ir užimtumo 

organizavimas 

Planuojami renginiai: 

Trijų karalių atėjimas 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Užgavėnių balaganas 

Kaziuko mugė 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena 

Pasaulinė Dauno 

sindromo diena 

Šv. Velykos 

Sporto šventė 

Motinos diena 

Tėvo diena 

Joninės 

Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena 

Ledų šventė 

Piknikas lauke 

Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių 

diena Rudenėlio šventė 

Pasaulinė žmonių su 

negalia diena 

Kalėdinis karnavalas 

 

 

Sausio 6 d.  

 

Vasario 16 d. 

 

 

Kovo 1 d. 

 

Kovo 4 d. 

Kovo 11 d. 

 

Kovo 21 d. 

 

Balandžio 17 d. 

Gegužės 1 d. 

Gegužės 19 d. 

Birželio 5 d. 

Birželio 24 d. 

Liepos 6 d. 

 

 

Rugpjūčio 18 d. 

Rugsėjo 22 d. 

Spalio 3 d. 

 

 

Spalio 6 d. 

Gruodžio 3 d. 

 

Gruodžio 29 d. 

 

 

Koncertas  

 

Renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

 

 

Užgavėnių balaganas kartu su įstaigos bendruomene 

 

Jonavos miesto bendruomenės mugė 

Renginys Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

 

Renginys: „Nenurašyk, O palaikyk“ 

 

Koncertas, gražiausio margučio rinkimai 

Sporto renginys įstaigos bendruomenei 

Koncertas 

Koncertas 

Vainiko pynimas Jonams ir Janinoms 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos 

minėjimas, filmo rodymas 

 

Renginys įstaigos bendruomenei 

Bendruomeninis piknikas įstaigos kiemelyje 

Koncertas 

 

 

Obuolių derliaus nuėmimo šventė 

Koncertas, neįgaliųjų draugijos renginys mieste 

Akcija su Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centru 

Globos namų bendruomenės jungtinis karnavalas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

 

Koncertai  1 k. per mėnesį Globotinių užimtumo organizavimas, ieškant renginių 
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ar pagal 

galimybes 

organizatorių, rėmėjų, kviečiant mokyklų, darželių, seniūnijų, ir 

kitų organizacijų meno kolektyvus. 

Kino filmai įstaigos 

salėje 

1 k. per savaitę Kino filmų rodymas pagal gyventojų pageidavimus globos namų 

salėje. 

Parodos 2 k. per metus Globotinių kūrinių parodų organizavimas globos namuose ir 

bendruomenėje. Miesto menininkų kūrinių parodų organizavimas 

globos namuose. 

Koncertų, parodų, 

teatrų ir kt. pramoginių 

renginių už įstaigos 

ribų lankymas 

Pagal galimybes Sudaryti sąlygas koncertų, parodų, teatrų ir kt. pramoginių 

renginių už įstaigos ribų lankymui. Informacijos apie 

organizuojamus miesto renginius teikimas, galimybių sudarymas 

globotiniams dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

Išvykos, ekskursijos 1 k. per metus Globotinių išvykų organizavimas. 

Gimtadienių 

organizavimas 

1 k. per mėnesį Organizuoti globotinių pasveikinimus gimtadienio-jubiliejaus 

proga.  

Stalo žaidimų valandos  1 k. per savaitę Organizuoti individualius ir grupinius stalo žaidimus: šaškės, 

šachmatai, Bingo, dėlionės ir pan. 

Želdinių ir daržo 

puoselėjimas, talkos 

Pagal 

sezoniškumą 

Kartu su globotiniais puoselėti globos namų teritorijoje 

augančias gėles (sodinti, ravėti, laistyti ir pan.), vaismedžių sodo 

priežiūra (lapų grėbimas, genėjimas, vaisių skynimas, apsauga 

nuo kenkėjų), alpinariumų priežiūra, daržo puoselėjimas, 

dalinimasis daržo gėrybėmis su kitais globos namų gyventojais. 

Spaudos ir kitos 

literatūros skaitymas, 

garsinių knygų 

klausymas  ir 

aptarimas 

Pagal poreikį Globotinių knygų aprūpinimas iš Globos namų bibliotekos, 

garsinių knygų pristatymas iš Lietuvos aklųjų bibliotekos, Kauno 

filialo. 

Laiškų rašymas, 

telefoninių pokalbių, 

vaizdo skambučių 

organizavimas 

Pagal poreikį Organizuoti gyventojų pokalbius su artimaisiais per kompiuterį, 

SKYPE, Messenger ir pan. programas. Telefoninių pokalbių 

organizavimas, neturintiems asmeninio telefono arba 

nebepajėgiantiems savarankiškai paskambinti. Šventinių 

sveikinimų – atvirukų rašymas. Elektroninių laiškų rašymas 

artimiesiems. 

Naudojimasis 

organizacine technika: 

kompiuterinių 

pradmenų apmokymas 

Pagal poreikį Stacionaraus ir nešiojamojo kompiuterio naudojimas pagal 

poreikį. Naudojimasis SKYPE programa. 

Relaksaciniai Pagal Fizinis ir psichologinis atsipalaidavimas bei  teigiamų, pozityvių 
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užsiėmimai:  pageidavimą emocijų suteikimas užsiėmimų metu (relaksaciniai filmai ir kt.) 

Šviesos terapija 1 k. per savaitę Su šviesos pluoštais, projektoriumi „Žvaigždėtas dangus“ ir kt. 

Muzikos terapija 1 k. per savaitę Kapelos koncertinės programos parengimas.  

Užsiėmimai 

Ekoterapinės - 

rekreacinės muzikos ir 

fizinio aktyvinimo - 

zonoje 

 

Visus metus, 

pagal oro 

sąlygas 

 

Plėtojant psichosocialines, sociokultūrines bei užimtumo 

paslaugas, skatinti gyventojus naudotis perkusinės muzikos 

instrumentais (grojimą perkusinės muzikos instrumentais bei 

fizinį aktyvinimą senjorams pritaikytomis priemonėmis gryname 

ore, visiems sezonams pritaikytoje pavėsinėje bei šviesti apie šios 

paslaugos rekreacinę naudą).  

Sistemingi užsiėmimai gerins psichologiškai pažeistų bei 

kitokias negandas patyrusių asmenų savijautą, leis patirti 

teigiamų emocijų: atriboti nuo susijaudinimo ir nusivylimo, 

pagerins įstaigos psichologinį mikroklimatą ir palengvins darbą 

su šiais asmenimis. Ši paslauga mažins jautrumą, dirglumą, 

uždarumą, - muzikos garsų ir fizinio aktyvinimo pagalba 

gyventojai galės 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. 

 

Dailės ir meno terapija 1 k. per savaitę 

 

 

Kaniterapija  

 

1  k. per savaitę 

 

Paslauga ir toliau bus organizuojama su kinologų draugijose 

profesionaliai paruoštais gyvūnais, turinčiais teisę teikti šias 

paslaugas. 

9. Bendradar-

biavimas su 

kitomis 

įstaigomis, 

organizacijo-

mis, bendrų 

projektų 

vykdymas 

Bendradarbiauti su 

kitomis įstaigomis, 

organizacijomis, 

vykdyti  bendrus 

projektus, skatinti 

gerosios patirties 

sklaidą 

 Siekti, kad būtų tęsiami ilgalaikiai projektai, ieškoti naujų 

socialinių partnerių, siekiant veiklos įvairovės, kurių dėka 

globotiniai galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, atrasti naujų 

pomėgių, draugų. 

Bendra užimtumo veikla, naudojantis perkusiniais muzikos 

instrumentais su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis 

siekiant pozityvios socializacijos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

Užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

sveikatos 

priežiūros 

skyriaus 

specialistai 

10. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas, 

aprūpinimas 

Darbuotojus aprūpinti 

darbui reikalingomis 

priemonėmis; 

Kelti darbuotojų 

Sistemingai, 

pagal 

patvirtintus 

normatyvus 

Sudaryti sąlygas A, B ir C lygio darbuotojams kelti kvalifikaciją 

ir asmeninę kompetenciją. 

Darbuotojus aprūpinti darbui reikalinga specialiąja apranga ir 

avalyne, rašomuoju popieriumi, rašymo priemonėmis, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, 

Užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai, 
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darbui 

reikalinga 

specialiąja 

apranga ir 

avalyne 

kvalifikaciją, 

dalyvaujant 

seminaruose, 

konferencijos ar kt. 

kompiuteriais, vienkartinėmis pirštinėmis, valymo, 

dezinfekavimo, gyventojų asmens higienai, maudymui ir kt. 

reikalingomis priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio daliai 

sveikatos 

priežiūros 

skyriaus 

specialistai 

 

11. Įstaigos 

įvaizdžio 

gerinimas 

Gerinti įstaigos įvaizdį, 

viešinant veiklą  

1 vieša žinutė 

 

3 straipsniai  

Viešinti įstaigos veiklą spaudoje, internete, TV laidose; 

informacijos sklaida tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ar 

panašiai. 

 Užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

sveikatos 

priežiūros 

skyriaus 

specialistai 

12. Įstaigos 

materialinės 

bazės 

gerinimas 

Pritraukti paramos 

davėjus 

 Planuojama gauti paramos daiktais ar pinigais už 300 Eur. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio daliai 

13. Rajoninis 

renginys 

 1 renginys Gyventojų socializacijai didinti, planuojama suorganizuoti 1 

renginį įstaigoje, kviečiant savo namuose gyvenančius senjorus 

ar kitas socialines grupes. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

 

Užimtumo 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

sveikatos 

priežiūros 

skyriaus 

specialistai 
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10. IŠTEKLIŲ PROGNOZĖ ATEINANTIEMS METAMS 

Jonavos globos namų paslaugų teikimui reikalingų lėšų poreikis per ateinančius metus, planuojama, didės, nes dėl augančio darbo 

užmokesčio darbuotojams, kasmet auga ilgalaikės socialinės globos kainos. 

 

11. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai: Jonavos globos namų vadovas, vadovo pavaduotojai, administracijos ir skyrių 

vadovai (Sveikatos priežiūros skyriaus, Mitybos skyriaus), specialistai (socialiniai darbuotojai, slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai ir kt.) 

Metinis veiklos planas bus vertinamas baigiantis kalendoriniams metams, atsižvelgiant į įstaigai skirto biudžeto vykdymą.  

 

12. PASIEKTŲ REZULTATŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ANALIZĖ, NUMATYTŲ VYKDYTI PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS 

 

Vertinant plano įgyvendinimą bus stebima, ar pasiekti laukiami rezultatai, įgyvendinamos visos priemonės laukiamiems rezultatams 

pasiekti. Analizuojami veiksniai, kurie gali turėti reikšmės numatytų rezultatų pasiekimui ir numatomos priemonės jiems pašalinti arba 

minimalizuoti. 

Vertinant įstaigos veiklą bus analizuojamos ir vertinamos įstaigos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (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. 
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L. Spūdienė 
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