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VADOVO ŽODIS 

Gerbiami mūsų Namų gyventojai, darbuotojai ir visi draugai, 

2021 metais po vasaros pandemijos atokvėpio ruduo vėl pareikalavo iš mūsų susitelkimo 

ir padidintos atsakomybės. Tačiau mes pasitikome naujas viruso plėtros „bangas“ramiai ir 

kryptingai siekdami savo tikslo - gerinti teikiamas paslaugas gyventojams. 

Visi kartu ištisus metus siekėme Europos socialinių paslaugų kokybės standarto 

„EQUASS”, tobulindami ne tik svarbias taisykles ir aprašus, bet ir kasdieninį mūsų darbą – 

gyventojams teikiamas socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas, maitinimą, užimtumą ir 

gyvenimo sąlygas. Tačiau „užmigti ant laurų“negalime – visi matome, kad gerinti dar yra daug 

ką. 

Ištesėjome duotą pažadą padidinti atlyginimus darbuotojams. Nors sudėtingai, bet pavyko 

subalansuoti įstaigos biudžetą ir pabaigti metus iš esmės be skolų – o tai nedažnas atvejis tarp 

globos namų, ypatingai ženkliai didėjant šildymo ir kitų paslaugų kainoms.  Į naujus metus 

įžengėme su patvirtintais padidintais paslaugų įkainiais, kas suteikia optimizmo dėl finansinio 

įstaigos tvarumo.  

Deja, nors pritruko labai mažai, bet nepavyko pilnai užbaigti statybas ir persikelti į naujas 

patalpas. Tačiau nauja katilinė jau veikia ir, tikiuosi, tai palengvins mums ženklaus šildymo 

pabrangimo naštą. Taupyti padės ir jau neužilgo elektrą gaminti pradėsiančia mūsų Globos 

namų Saulės elektrinė, kuri jau pastatyta.  

Galiu drąsiai teigti – iš esmės pilnas mūsų Namų apgyvendinimas visus metus yra koky-

biškų paslaugų įrodymas. Prieš metus ataskaitoje pažymėjau, kad busime vertinami kaip vieni 

geriausių Globos namų Lietuvoje – ir tai pildosi. Dėkingas visiems, nes tik kartu galėjome tai 

pasiekti.  

Jūsų  Artūras Melianas,  direktorius. 
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INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai” – biudžetinė įstaiga, kurios 

paskirtis užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo 

amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Pirmumo teise globos 

namuose apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai 

(politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai ir pensinio amžiaus 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po 

to vykdytos SSRS agresijos, ir jų sutuoktiniai.  

Pagrindiniai įstaigos tikslai - teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią 

globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir geriausius jo interesus, tenkinant jų 

psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę, sudarant 

galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene. Atsižvelgiant į globos namų 

gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, 

skatinti ir padėti integruotis į visuomenę. 

Globos namuose gali gyventi iki  87 asmenų : 80 vietų skirta ilgalaikei  socialinei globai, 

7 - trumpalaikei socialinei globai. Per 2021 metus 106 asmenys yra gavę ilgalaikę  socialinę 

globą, 14 - trumpalaikę socialinę globą. 2021 m. atvyko 48 nauji paslaugų gavėjai, iš jų 34 gavo 

ilgalaikę globą, 14 -trumpalaikę globą. Mirė 22 paslaugų gavėjai. 2021 metais  globos namuose  

vidutiniškai gyveno 56  asmenys su negalia,  iš jų 22  su sunkia negalia. Paslaugų gavėjų amžiaus 

vidurkis buvo 87,9 metai. Pasiskirstymas pagal lyti – 78 proc. moterų  ir  22 proc. vyrų. 

 Siekiant, kad kuo labiau būtų užtikrinti paslaugų gavėjų įvairiapusiai  poreikiai globos 

namai teikė kokybiškas socialinio darbo, buities ir asmens higienos, užimtumo, sveikatos 

priežiūros, maitinimo ir  apgyvendinimo paslaugas. Globos namai sudarė sąlygas įstaigos 

darbuotojams tobulinti savo profesinę kompetenciją. 

Nuo 2020 metų Specialieji socialinės globos namai “Tremtinių namai” dalyvauja pro-

jekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą. Projektas fi-

nansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – didinti Lietuvos 

socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos 

(Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 2021m. gruodžio 
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22 – 23 d. globos namuose buvo atliktas išorės auditas. Į įstaigą atvykęs nepriklausomas audi-

torius peržiūrėjo pagrindinius dokumentus, bendravo su darbuotojais, paslaugų gavėjais, kito-

mis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, tikrino, kaip globos namai laikosi kriterijų ir kokių 

rezultatų pasiekė. Įstaigos įšorės auditas atliekamas siekiant nustatyti ar globos įstaiga vykdo 

EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatus. 

SOCIALINIO DARBO IR UŽIMTUMO PASLAUGOS 

2021 m. socialinio darbo paslaugas teikė 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 2 

socialiniai darbuotojai, vidutiniškai 16 socialinio darbuotojo padėjėjų, 3 užimtumo specialistai, 

iš kurių 2 – užimtumo specialistai mankštai. Visi darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą 

(vyriausiasis socialinis darbuotojas ir 2 socialiniai darbuotojas turi vyresniojo socialinio 

darbuotojo kvalifikaciją), bet įstaiga visuomet skatina ir sudaro sąlygas gilinti žinias ir tobulėti.  

Socialiniai darbuotojai teikė informavimo, konsultavimo, atstovavimo,  tarpininkavimo 

paslaugas, specialiu transportu lydėjo gyventojus už įstaigos ribų. Esant Covid- 19 situacijai 

Lietuvoje socialiniai darbuotojai nenutrūkstamai palaikė ryšį su paslaugų gavėjų artimaisiais bei 

užtikrino lauknešėlių perdavimą įstaigoje. Socialinis darbas buvo organizuojamas pagal 

individualius socialinės globos planus, kuriuos rengė, tikslino socialiniai darbuotojai ir kiti 

globos namų specialistai.  Naujai atvykę paslaugų gavėjai kompetentingos komandos  dėka 

greičiau įveikė adaptacijos periodą. Buvo atliekamas asmens savarankiškumo vertinimas ir 

periodinis peržiūrėjimas. Paslaugų gavėjai buvo motyvuojami dalyvauti įvairiuose socialinio 

darbo užimtumo veiklose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.   

Per 2021 metus: 

➢ 100 proc. naujai apgyvendintų asmenų buvo atliktas poreikių 

vertinimas ir sudaryti individualūs socialinės globos planai; 

➢ visų įstaigoje gyvenančių asmenų individualūs socialinės globos 

planai peržiūrėti ir patikslinti; 

➢ dėl veiklų ir užimtumo programų įvairovės, kurios buvo 

pritaikytos asmenims, turintiems skirtingus sveikatos sutrikimus ir 

galimybes,  asmenys nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, 

sveikatinimo ir užimtumo veiklose. Įstaiga pilnai įvykdė planuotus 2021 

➢  užduotis ir rodiklius. 
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Globos namuose paslaugas teikė 3 užimtumo specialistai.  Du užimtumo specialistai 

dirbo globos namų paslaugų gavėjų sveikos gyvensenos palaikymo kryptimi. Globos namuose 

šiais metai vyko: 

➢ grupinės mankštos; 

➢ individualios mankštos; 

➢ judrieji žaidimai (tinklinis, boulingas, krepšinis); 

➢ šiaurietiškas ėjimas; 

➢ relaksacijos terapija; 

➢ smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimai. 

➢ „Drum“ mankšta – (koordinacijos lavinimas naudojant būgnų 

lazdelės ir gimnastikos kamuolį); 

➢ reakcijos bei dėmesio išlaikymo lavinimo mankšta . 

 



VEIKLOS ATASKAITA  2021 M.  

5 

 

 

 

Trečiasis užimtumo specialistas buvo  atsakingas už turiningo paslaugų gavėjų 

laisvalaikio planavimą, išvykas ir pagal sveikatos būklę bei pomėgius  pritaikytas veiklas. 2021 

metais gyventojams buvo organizuojamos šios veiklos : 

➢ stalo žaidimai; 

➢ įvairius rankdarbiai; 

➢ filmų žiūrėjimas; 

➢ kultūrinės veiklos: rengtos valstybinės, kalendorinės, religinės, globos namų 

tradicinės,  gyventojų  asmeninės šventes, 

➢ koncertai; 

➢  išvykos; 

➢ virtualios ekskursijos. 

 Dėl  Covid -19 pandemijos šalyje pasikviesti meno kolektyvų ar surengti išvykas 

galimybės buvo ribotos, todėl jų nebuvo tiek daug ,bet  pagal galimybes globos namuose, 

laikantis visų tuo metu galiojančių saugumo reikalavimų, buvo minimos valstybinės, 

kalendorinės ir paslaugų gavėjų asmeninės šventės, su paslaugų gavėjais užsiėmėme 

kūrybinėmis veiklomis tokiomis kaip lipdymas, piešimas ant sniego, audimas, dėlionių 

dėliojimas ir kt. 
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Paslaugų gavėjams taip pat buvo sudaryta galimybė sudalyvauti virtualioje ekskursijoje 

"Botanikos sodas Vilniaus pilyse". Buvo labai įdomu klausytis apie visas Lietuvos pilis, žiūrėti 

kaip jos atrodė anksčiau ir dabar.   

Laikantis visų saugumo reikalavimų paslaugų gavėjai vyko į virtualios realybės filmą "Angelų 

takais", sukurtą pagal M.K. Čiurlionio kūrinių motyvus. 

 

 

 

 Taip pat paslaugų gavėjams buvo sudaryta galimybė naudotis kompiuteriu, planšetiniais 

kompiuteriais, interneto prieiga, kas leido šiuo sudėtingu periodu palaikyti ryšius su artimaisiais. 

Gyventojams ištisus metus buvo prenumeruojama spauda pagal jų interesus ir poreikius.  
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Globos namai vykdo EST projektus ir turi priimančios organizacijos statusą vienam 

tarptautiniam savanoriui. Dėja, bet 2020 - 2021 metais globos namuose ilgalaikės savanorystės 

dėl Covid – 19 suvaržymo neatliko nei vienas tarptautinis savanoris. 

Taip pat šiais metais nesulaukėm vietinių savanorių. 

2021 m. socialinis skyrius globos namuose sudarė galimybę atlikti praktiką 2 studentams 

iš Vilniaus kolegijos. 

Per ataskaitinį laikotarpį globos namai bendradarbiavo su:  

➢ Vilniaus verslo paslaugų darbuotojų rengimo centru  - kirpimo paslauga. 

 

2021 m. vidutiniškai įstaigoje dirbo  16 socialinio darbuotojo padėjėjų. Socialinio 

darbuotojo padėjėjų darbas buvo organizuojamas informacijos valdymo sistemos RMS „Process 

– Optima„ pagalba. Kiekvieną dieną gyventojams paslaugas teikė 5 – 6 socialinio darbuotojo 

padėjėjai, individualiam darbui (maudymui ir kambario tvarkymui)  kiekvienai padėjėjai buvo 

priskirta po 5- 6 individualius gyventojus. Asmens higienos paslaugos (maudymas, rūbų, 

patalynės skalbimas, lyginimas, taisymas) buvo teikiamos pagal nustatytą tvarką ir sudarytą 
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grafiką. Savarankiški gyventojai maudėsi pagal savo poreikį, o gyventojai turintys sunkią 

negalią arba dėl funkcinių sutrikimų negalintys savarankiškai maudytis, buvo maudomi vieną 

kartą savaitėje pagal sudarytą gyventojų maudymosi grafiką. Gyventojai buvo aprūpinami 

buities ir asmens higienos priemonėmis pagal poreikius ir įstaigos nustatytą tvarką. 

SVEIKATOS RIEŽIŪROS PASLAUGOS 

                 Siekiant įgyvendinti globos namų viziją – būti šiuolaikiška socialinių paslaugų 

įstaiga, kuri teikia paslaugų gavėjams kokybiškas bei kompleksiškas paslaugas, užtikrinant šių 

paslaugų įvairovę ir žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, vykdant globos namų misiją, 

vadovaujantis metiniu planu, vertybėmis bei principais, medicinos padalinys ir toliau 

orientavosi į vieną pagrindinių  paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės  sričių – saugumą ir teikė 

savalaikes medicinos paslaugas, pritaikant aplinką ir pagalbines priemones, vadovavosi abipuse  

Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų savarankiškumo lygį, poreikius bei sveikatos būklę, 

medicinos paslaugas teikė 9 darbuotojai. Visi medicinos padalinio specialistai turi tinkamą 

išsilavinimą visą parą teikti kvalifikuotas medicinos paslaugas pagal poreikį bei gydančio 

gydytojo rekomendacijas. Įstaiga visuomet skatina ir darbuotojai turi visas galimybes tobulinti 

savo žinias ir kompetencijas kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, dalintis patirtimi bei 

praktikos naujovėmis. 

 Per 2021 metus sveikatos priežiūros skyrius 100 procentų įvykdė metinio darbo plano 

užduotis: 

-  nuolat buvo atliekami arterinio kraujo spaudimo, gliukozės kiekio kraujyje, deguonies 

įsisavinimo kraujyje matavimai; 

- užkrečiamųjų ligų prevencija ir veiksmingas gydymas; 

- pragulų profilaktika, stebėjimas ir gydymas; 

- trofinių opų gydymas ir profiklaktika; 

- slaugomų paslaugų gavėjų būklės stebėjimas, vertinimas, palaikomasis gydymas pagal 

gydytojų rekomendacijas, inicijuojamas specialiųjų poreikių vertinimas;  

- užtikrintas savalaikis pirmos pagalbos suteikimas; 
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- užtikrinti planiniai ir neplaniniai vizitai į gydymo įstaigas I ir II lygio specialistų 

konsultacijoms; 

- užtikrinta paslaugų gavėjų viena iš kompleksinio įgalinimo paslaugų- aprūpinimas 

proteziniais gaminiais (dantų protezų plokštelės, klausos aparatai) 

- laikantis konfidencialumo bei duomenų apsaugos reikalavimų, paslaugų gavėjų artimieji 

informuoti apie gavėjų sveikatos būklės kitimą. 

 Suformuotos medicininės bylos saugomos Process Optima programoje bei popierinės 

bylos saugomos medicinos skyriaus bylų ir dokumentų kartotekoje. Taip pat formuojami ir 

saugomi gydymo, procedūrų ir medikamentų paskyrimai. Medikamentai bei slaugos priemonės 

išrašomi, kontroliuojami ir išdalinami griežtai pagal gydytojo paskyrimus, vykdomas 

medikamentų paskirstymas ir pateikimas į paslaugų gavėjų kambarius. 

 Užtikrinant teikiamų paslaugų tęstinumą, kiekvienas paslaugų gavėjas turėjo teisę rinktis 

gydymo įstaigą, jam buvo suteikta galimybė gauti medicinos paslaugas jo ankstesnėje gydymo 

įstaigoje. Tam organizuota transporto paslauga bei atsakingas medicinos padalinio darbuotojas 

lydėjo paslaugų gavėją į Vilniaus miesto gydymo įstaigas visų lygių specialistų pagal poreikį 

konsultacijoms. 2021m suorganizuoti 368 vizitai į medicinos įstaigas su lydinčiuoju darbuotoju. 
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Per 2021m. globos namuose paslaugos buvo teikiamos 120 paslaugų gavėjų, iš jų 34 proc. 

buvo hospitalizuoti bei paslaugų tęstinumas esant gydymo įstaigoje buvo užtikrintas 100 proc. 

hospitalizuotų asmenų. 

Per 2021 metus įstaigoje suorganizuota dviejų etapų visuotinė vakcinacija nuo COVID-

19 ligos metų pradžioje bei sustiprinamosios vakcinos dozės etapas antroje metų pusėje. Taip 

pat nespėję pasiskiepyti, bet pageidaujantys tai padaryti, buvo lydimi į vakcinacijos centrus. 

Didžioji dauguma paslaugų gavėjų yra vakcinuoti. 

 

2021 m. paslaugų gavėjams buvo užtikrintas gripo ir plaučių pneumokoko infekcijos 

skiepas. 

Dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos medicinos padalinyje praktiką atliko 2 

medicinos studentai.  

Visi darbuotojai visuomet atviri naujovėms, pasirengę priimti bet kokius iššūkius, pagal 

subordinaciją turėjo galimybę teikti kokybiškesnio paslaugų atlikimo siūlymus padalinių bei 

įstaigos vadovams. 

Pagal Sveikatos ministerijos reikalavimus Šeimos klinikos gydytojas ir slaugytojai 

periodiškai atliko jiems nustatytus darbus, susijusius su gyventojų lankymu, bendros sveikatos 

būklės apžiūra ir būtinųjų tyrimų atlikimu, organizuojant papildomas paslaugas įstaigoje ir 

suvaldant Covid-19 susirgimų protrūkį globos namuose. 
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MAITINIMO PASLAUGOS 

Maisto tvarkymo skyriaus veiklą reglamentuoja „Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Specialiųjų socialinės globos namų "Tremtinių namai" direktoriaus 2017 m. vasario 1 

d. įsakymas Nr. 1A- 4,  Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiti galiojantys normatyviniai doku-

mentai. Viso virtuvėje užimtų etatų (1dietisto, 3 virėjų ir 3 virtuvės darbininkių). Virtuvės dar-

buotojų darbą apima šios funkcijos: maisto gamybą, maisto išdavimo (marmitiniu vežimu) funk-

cija.  

Paslaugų gavėjų  maitinimo išlaidoms (maisto produktų išlaidoms) padengti buvo ski-

riama 3,07 Eur  vienam asmeniui per parą.  

Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pomėgius, maisto medžiagų poreikius ir finansines nor-

mas buvo sudaromi  planiniai valgiaraščiai. Kasdieniniai valgiaraščiai buvo sudaromi speciali-

zuotos kompiuterinės programos pagalba, prieš dieną tiksliai apskaičiuojant porcijų skaičių ir 

reikiamą produktų kiekį.  

Maitinamų paslaugų gavėjų skaičius per ataskaitinį laikotarpį svyravo nežymiai (1 pa-

veikslas). 

1 pav. Maitinamų pasalugų gavėjų skaičius 

 

Paslaugų gavėjai,  kuriems nebūtinas dietinis gydymas, maistą galėjo pasirinkti iš kelių 

pasiūlytų variantų.  Paslaugų gavėjai, kuriems  gydytojas rekomenduoja dietinį gydymą, maistas 

buvo gaminamas pagal paskirtos dietos rekomendacijas. Šį apskaitinį laikotarpį specialus mais-

tas buvo gaminamas pagal šių dietų principus; 

68
69
70
71
72
73
74
75

Maitinamų gyventojų skaičius
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Cd (cukriniu diabetu sergantiems)  vidutiniškai 13 -ai paslaugų gavėjų; 

Lac- (pieno netoleruojantiems) –  vidutiniškai 6 –iems paslaugų gavėjams; 

Tm – (trintas maistas) – vidutiniškai 7 – iems paslaugų gavėjams; 

Indv. – (specialiūs individualūs maistinimo poreikiai) – vidutiniškai 3 –ims gyventojams. 

 Globos namuose sudaryta galimybė darbuotojams užsisakyti tarnybinius pietus, pagal 

globos įstaigoje nustatytą  tvarką.   

Maisto produktus perkame vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Konkurso laimėtojai atrenkami vadovaujantis ekono-

minio naudingumo kriterijais – mažiausia kaina, o tai darė įtaką lėšų, skirtų gyventojų maitini-

mui, taupymą.  Iš šių lėšų gyventojams buvo organizuojamos šventinės vaišės Šv. Kalėdoms ir 

Šv. Velykoms. Organizuojami gyventojų užimtumo renginiai su vaišėmis.  

Norint užtikrinti tinkamą patiekalų kokybę, išeigą, temperatūrą, dirbo savikontrolės ko-

misija (komisijos sudarymo pagrindas 2018-07-04 Nr. 1A-20; įsakymo pakeitimas 2020-08-03. 

Nr.1A-32)  patiekalų svorio bei temperatūros tikrinimui.  Kartą per mėnesį buvo atliekama kont-

rolė. Patikrinimo metu pažeidimų nerasta, tik nežymūs nuokrypiai nuo normatyvų. Korekcijos 

veiksmai nebuvo atlikti.  

Maisto produktų inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, bei 

2014 m. spalio 3 d. Nr. 1070 redakcija. Inventorizacijos metu nuokrypių nerasta.  

Vykdant Geros higienos praktikos taisykles parengta ir įgyvendinta savikontrolės sis-

tema. Kartą per metus atliktas Maisto tvarkymo skyriaus vidaus auditas.  Auditas atlikimo data 

2021-01-08. Audito metu pastebėti trūkumai surašyti trūkumų pašalinimo plane, kuriuos atsa-

kingi asmenys įvykdė.  

Dėl Covid 19  pandemijos, teko uždaryti bendrą valgyklą ir maistą paslaugų gavėjams 

tiekti į kambarius.  

 Siekiant gerinti darbuotojų darbo kokybę vyko virtuvės darbuotojų gamybiniai susirin-

kimai, aptarti aktualūs klausimai, problemos, galimi sprendimo būdai, diskutuojama apie naujų 



VEIKLOS ATASKAITA  2021 M.  

13 

 

patiekalų įdiegimą. Buvo praplėstas patiekalų asortimentas, paruoštos naujos technologinės kor-

telės.   

Kartą per ketvirti bendradarbiaujant su socialiniais ir medicinos darbuotojais analizuotos 

ir apibendrintos paslaugų gavėjų maitinimosi problemos.  

Per metus buvo nuolat kelta profesinė darbuotojų kvalifikacija. Dietistė savo profesinę 

kvalifikacija tobulino Lietuvos dietologų draugijos organizuojamose konferencijose, kitų įstaigų 

organizuojamose mokymuose.  

2021m. įstaiga suteikė praktikos vietą  dietetiką besimokantiems studentams iš Vilniaus 

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. 

Tarp paslaugų gavėjų ir virtuvės darbuotojų nuolat vyksta glaudus bendradarbiavimas, 

bei grįžtamasis ryšys, kadangi maistą dalina virtuvės darbuotojai, todėl į pageidavimus, prašy-

mus reaguojame operatyviai.  Raštiškų paslaugų gavėjų skundų dėl maisto tvarkymo skyriaus 

veiklos ar maisto kokybės nebuvo. Tačiau visada operatyviai reaguojame į paslaugų gavėjų iš-

sakytas pastabas ar teikiamus pasiūlymus.  

APGYVENDINIMO PASLAUGOS 

2021 m. ir toliau siekėme gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, pirmiausiai maksi-

maliai apgyvendinant po vieną paslaugų gavėją kambaryje. Ūkio skyriaus darbuotojų pastango-

mis buvo rekonstruoti 9 kambariai, dalyje iš jų naujai įrengiant pritaikytus neįgaliems sanitarinį 

mazgą ir virtuvę, sutvarkant gyvenamąjį kambarį ir įrengiant naujus baldus. Visus naujai atvyk-

stančius paslaugų gavėjus siekiama apgyvendinti naujai suremontuotose kambariuose. 
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Pavasarį organizavome didelio kiekio taip reikalingos mums specialiosios technikos 

atgabenimą iš Prancūzijos: funkcinių lovų, vežimėlių, specialių baldų ir įrangos. Tai ženkliai 

prisidėjo prie paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygų patogumo.  

 

Džiaugiamės, kad rėmėjų pagalba buvo sutvarkyta ir apželdinta Globos namų teritorija, 

gauta buitinė technika ir televizoriai, masažinis krėslas ir kt. 

Metu pabaigoje įsigijome baldus naujoms patalpoms bei robotus – pagalbininkus tvarkant 

patalpas ir langus. 

Dėl COVID-19 atvejų įstaigoje buvo atliekama patalpų dezinfekcija, nuolat papildomos 

apsaugos priemonės. 

PASLAUGŲ IR DARBUOTOJŲ SĄLYGŲ GERINIMAS, IŠLAUDŲ OPTIMIZAVIMAS 

Visus metus kartu siekėme Europos socialinių paslaugų kokybės standarto „EQUASS“,  

tobulindami ne privalomas taisykles ir aprašus, gerindami kasdieninį mūsų darbą – paslaugų 

gavėjams teikiamas socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas, maitinimą,  užimtumą ir gyven-

imo sąlygas.  
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Ištesėjome duotą pažadą padidinti atlyginimus darbuotojams. Nors sudėtingai, bet pavyko 

subalansuoti įstaigos biudžetą ir pabaigti metus iš esmės be skolų – o tai nedažnas atvejis tarp 

globos namų, ypatingai ženkliai didėjant šildymo ir kitų paslaugų kainoms.  Į naujus metus 

įžengėme su patvirtintais padidintais paslaugų įkainiais, kas suteikia optimizmo dėl finansinio 

įstaigos tvarumo.  

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS 

Siekiant užtikrinti profesionalų ir kompetentingą įstaigos veiklos organizavimą 

darbuotojams buvo sudarytos visos sąlygos tobulinti savo profesinę kompetenciją.  

Per 2021 metus visi socialinio skyriaus darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami 

seminaruose ir konferencijose. Mokymosi metu darbuotojai gilino žinias  temomis: 

,,Komandinio darbo efektyvumo didinimas socialinio darbo praktikoje ", ,, Pokyčių valdymas 

socialinių paslaugų įstaigose ", ,, Pokyčių valdymas socialinių paslaugų įstaigose ", „ Emocinio 

krūvio valdymas socialiniame darbe", “Efektyvus klientų aptarnavimas socialinių paslaugų 

įstaigose", ,, Įgalinimas kaip multidimencinis socialinis procesas, keičiantis socialinio darbo 

praktiką, “Pandemijos pamokos ateities socialiniam darbui: žingsniai į naują realybę,,, ,, 

Šlapimo nelaikančio paciento slaugos planas”, “Pagalbinių techninių priemonių taikymo 

galimybės sunkią negalią turintiems pacientams”, “Demencija: nuo diagnozės nustatymo iki 

tęstinės priežiūros organizavimo”, “Ergonominio ir saugaus pacientų perkėlimo 

rekomendacijos”, “Senatvės psichologija”. 4 socialinio skyriaus darbuotojams buvo suteikta 

2020 2021 2022(PLANAS)
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galimybė vykti į mokymus užsienyje, jie išklausė mokymus tema -  “Kompleksiškai teikiamos 

paslaugos bendruomenėse Europos sąjungos šalyse”. Taip pat 2 socialiniai darbutojai 2021 

metais dalyvo supervizijose. 

 Maisto tvarkymo skyriaus darbuotojai ne mažiau kaip 8 valandas kėlė savo profesinę 

kvalifikaciją. Dietistė savo profesinę veiklą tobulino Lietuvos dietologų draugijos organizuoja-

mose konferencijose, kitų įstaigų mokymuose. Mokymosi metu buvo gilinamos žinios  temo-

mis: “Druskos ir jodo suvartojimas populiacijoje: nacionalinės rekomendacijos”, “Mityba ser-

gant onkologine liga”, “Komandinio darbo iššūkiai gydant nutukimą”, “Dietisto dabartis ir ate-

ities perspektyvos”, “Gastroenterologija ir hepatologija 2021: įdomūs virškinimo sistemos ligų 

klinikiniai atvejai”, “Maisto higieną ir maitinimą suaugusių globos namuose reglamentuojančių 

teisės aktų nuostatų pakeitimai ir naujovės”, “Endokrininės sistemos ir odos ligų simptomų 

gydymas mitybos terapija. Licencijos ir akreditavimo žingsniai dietisto praktikos link”, “Moters 

sveikata”, “Žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos įstaigose”. 

Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai savo veiklą per šiuos metus tobulino žinias  da-

lyvaudami mokymuose : " Slaugos mokslo ir praktikos pasiekimai COVID-19 pandemijos są-

lygomis“, „Šlapimo nelaikančio paciento slaugos planas“, „Žmogaus teisių principais grįsta as-

menų priežiūra socialinės globos įstaigose”. 

Globos namų ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjio rezultatai yra vertinami, pagal tai kaip 

įstaiga taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones, remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuo-

latinio mokymosi ir tobulėjimo planu. Globos namuose yra numatyti rodikliai : 

1. Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, skai-

čiaus procentinė išraiška (1 pav.) 

2. Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir 

įgyjusių naujų žinių ar pritaikiusių naujus metodus ir įgytas žinias praktikoje, skai-

čiaus procentinė išraiška (2 pav.). 
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1 pav. Darbuotojų, 2021 m. dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, skaičiaus 

procentinė išraiška 

 

Duomenys apie 2021 m. mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičių imami iš kasmet 

pildomos darbuotojų mokymo lentelės. 

Viso 2021 m. Globos namuose dirbo 48 darbuotojai iš jų savo kvalifikaciją tobulino 90 proc. 

darbuotojų. 

2 pav. Darbuotojų, 2021 m. dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir 

įgyjusių naujų žinių ar pritaikiusių naujus metodus ir įgytas žinias praktikoje, 

skaičiaus procentinė išraiška 
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Duomenys apie personalo mokymu metu įgautas naujas žinias, darbo metodus ir žinių 

pritaikomumą darbe 2021 metai yra renkmi anketinės apklausos būdu, anketa yra sudaroma ir 

pateikiama metų gale visiems mokymuose dalyvavusiems darbuotojams. 

Pateiktos diagramos duomenimis, didžiajai kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavusių 

darbuotojų daliai jie buvo naudingi.  Kad įgijo naujų žinių atsakė 90 proc. darbuotojų, 75 proc. 

teigia, kad po mokymų savo darbe taiko naujus darbo metodus, 91 proc. sako, kad mokymų 

metu įgytas žinias pritaiko praktikoje. 

DUOMENŲ APSAUGA 

2021 m. buvo užtikrinta įstaigoje gyvenančių asmens duomenų apsaugą, pagal Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Asmenys pradėję mūsų įstaigoje gauti ilgalaikės 

arba trumpalaikės socialinės globos paslaugas buvo supažindinami su asmens duomenų 

reikalavimais bei taikymu įstaigoje, o darbuotojai užtikrino asmens duomenų tvarkų 

įgyvendinimą ir laikymąsi.  
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Teikiamų paslaugų kokybės vertinimo 2021 m. paslaugų gavėjų 

apklausos rezultatai 

Norėdami įvertinti teikiamų paslaugų kokybę bei tvarką globos namuose 2021 metais, 

atlikome paslaugų gavėjų apklausą. 2021 metais rezultatai apie tai, kai paslaugų gavėjai ver-

tina jiems teikiamas paslaugas ir jų kokybę yra renkmi anketinių apklausų būdu, anketos yra 

sudaromos ir talpinamos į internetinę svetainę  www.apklausa.lt. 

Apklausos metu paslaugų gavėjai reiškė savo nuomonę apie juos tenkinančias ir 

netenkinančias paslaugas bei teikė pasiūlymus dėl globos namų veiklos tobulinimo. Anketą 

padėjo pildyti užimtumo specialistai. 

Apklausoje dalyvavo 77,2 proc. globos namų paslaugų gavėjai (61 paslaugų gavėjas  iš 

79 paslaugų gavėjų  apklausos metu gyvenusių įstaigoje).  

Apibendrinus apklausos duomenis, matome, kad didžioji dalis paslaugų gavėjų globos 

namuose teikiamas paslaugas vertina gerai. Pateiktame 1 paveikslėlyje matome paslaugų gavėjų 

atsakiusių, kad globos namuose teikiamas paslaugas (informavimą, konsultavimą, atstovavimą, 

maitinimą, kasdienio gyvenimo įgūdžių palaikymą, asmens higienos paslaugas, laisvalaikio ir 

užimtumo, sveikatos priežiūros, aprūpinimo kompensacinę techniką, buitines paslaugas, 

transporto paslaugas bei pagalba rengiantis, maitinantis ir prausiantis), vertina gerai, procentinį 

pasiskirstymą.  

1 pav. Paslaugų gavėjų atsakiusių, kad globos namuose teikiamas paslaugas vertina 

gerai, procentinis pasiskirstymas 

 

http://www.apklausa.lt/
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Dauguma paslaugų gavėjų mano, kad globos namuose teikiamos paslaugos jiems yra naudingos. 

2 paveikslėlyje matome respondentų nuomonės procentinį pasiskirstymą apie, konkrečios 

paslaugos, kuri yra teikiama globos namuose naudingumą. 

2 pav. Paslaugų gavėjų nuomonės procentinis pasiskirstymas apie paslaugų, teikiamų 

globos namuose, naudingumą. 

  

Paslaugų gavėjų buvo klausiama apie jų teisių užtikrinimą globos namuose. 

Apibendrinus duomenis galime teigti, kad didžiajai daliai paslaugų gavėjų gyvenant globos 

namuose jų teisės yra užtikrinamos. 3 paveikslėlyje matome, paslaugų gavėjų, manančių, kad jų 

skirtingos teisės gyvenant globos namuose yra užtikrintos, procentinį pasiskirstymą. 

3 pav. Paslaugų gavėjų, manančių, kad jų skirtingos teisės gyvenant globos 

namuose yra užtikrintos,  procentinis pasiskirstymas
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Apkalausos metu buvo analizuojama, kaip paslaugų gavėjai jaučiasi gyvendami globos 

namuose. Ar teikiamos globos paslaugos keičia jų gyvenimo kokybę. 4 paveikslėlyje matome 

paslaugų gavėjų nuomonės procentinį pasiskirstymą, pagal taip kaip jie jaučiasi gyvendami 

globos namuose. 

4 pav. Paslaugų gavėjų nuomonės procentinis pasiskirstymas, pagal tai,  kaip jie 

jaučiasi gyvendami globos namuose 

 

 

5 paveikslėlyje matome duomenys apie tai, kaip paslaugų gavėjai vertina globos 

namuose teikiamų paslaugų kokybę. Paveikslėlio duomenimis 57 proc. respondentų paslaugų 

kokybę vertina labai gerai, 31 proc. – gerai. 

5 pav. Paslaugų gavėjų, teikiamas paslaugas vertinančių gerai arba labai gerai, 

procentinis pasiskirstymas 

 



VEIKLOS ATASKAITA  2021 M.  

22 

 

Apklausos metu siekėme išsiaiškinti ar 2021 m. paslaugų gavėjams pakako užimtumo veiklų 

savęs realizavimui. 6 paveikslėlio duomenimsi didžioji dalis respondentų (85 proc.) atsakė, 

kad užimtumo veiklų savęs realizavimui 2021 m. jiems pakako. 

6 pav. Paslaugų gavėjų nuomonės procentinis pasiskirstymas apie užimtumo veiklų 

pakankamumą 2021 m. 

 

Paslaugų gavėjams buvo užduotas atviras klausimas, apie tai, kokių veiklų jie pageidautų 

2022m.  Apibendrinus gautus atsakymus, matome, kad paslaugų gavėjai ateinančiais metais 

pageidauja: 

• išvykų; 

• literatūrinių užsiėmimų; 

• dažnesnių šv. Mišių; 

• dainavimo užsiėmimų; 

• vandens procedūrų; 

• įvairesnių stalo žaidimų; 

• maisto gaminimo užsiėmimų. 
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Vertinant globos namuose teikiamų paslaugų kokybę svarbu žinoti kaip paslaugų gavėjai 

vertina globos namuose dirbančio personalo darbą. 7 paveikslėlyje matome respondentų 

vertinimo apie globos namuose dirbančių darbuotojų darbą (darbo kokybę, bendravimą, 

savalaikiškumą) pasiskirstymą . Paveikslėlio duomenims dauguma paslaugų gavėjų, nuo 77 

proc. iki 97 proc. skirtingų skyrių personalo darbą vertina gerai. 

7 pav. Kaip vertinate globos namuose dirbančių darbuotojų darbą (darbo kokybę, 

bendravimą, savalaikiškumą ir t.t.) 

 

 

Paslaugų gavėjų taip pat buvo klausiama ar juos tenkina teikiamos paslaugos globos 

namuose. 8 pav. pateikti duomeys apie respondentų pasitenkinimą medicinos, socialinių 

darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialistų, administracijos, ūkio 

personalo ir maisto gaminimo skyriaus darbuotojų teikiamomis paslaugomis. Kaip matome iš 

paveiklėlyje pateiktų duomenų dauguma paslaugų gavėjų nuo 66 proc. iki 97 proc. yra patenkinti 

skyrių teikiamomis paslaugomis 
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8 pav. Pasitenkinimas globos namuose teikiamomis paslaugomis 

 

Norint sužinoti, kokių pastabų paslaugų gavėjai turi kiekvienam skyriui, buvo prašoma 

atsakyti į atvirus klausimus. 9 paveiklsėlyje matome apibendrintas paslaugų gavėjų pastabas/ 

pageidavimus. 

9 pav.  Paslaugų gavėjų pastabos/ pageidavimai 

Skyrius Paslaugų gavėjų pastabos/ pageidavimai 

Medicinos skyrius 

  
 *Personalo trūkumas 
  *Nesavalaikis vaistų padavimas 
  *Reikalingas psichologas 
  *Rekia lašalinių 
  *Reikia pastovaus šeimos gydytojo 

Socialinio darbo skyr-
ius 

Soc. darbuotojai 
* Reikia, kad dažniau užeitų                               
* Trūksta bendravimo 

Užimtumo specialistai * Dažniau žaisti Bingo 

Soc. darbuotojų padėjėjai 

* Trūksta kruopštumo                                        
* Reikia, kad dažniau užeitų                                  
* Reikia greitesnio reagavimo į skambučius 

Maisto gaminimo skyrius 

* Trūksta daržovių ir vaisių                               
* Norėtųsi kokybiškesnio maisto                      
* Norėtųsi stipresnės kavos 
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Ūkio skyrius 

*Didesnės reakcijos į prašymus           
*Norėtųsi, kad darbai būtų atliekami iki 
galo 

Administracija 

* Daugiau bendravimo                                      
* Greitesnio reagavimo įiškilusius klausi-
mus 

 

Kadangi prie paslaugų kokybės prisidėda ir aplinka, kurioje gyvena paslaugų gavėjas, 

respondentų klausėme, kaip jie vertina globos namų aplinką ir savo gyvenimo sąlygas bei 

kokių pastabų turi.  

10 paveikslėlyje matome, kad didžioji dalis paslaugų gavėjų (79 proc.), globos namų aplinka 

vertina gerai. 

10 pav. Paslaugų gavėjų nuomonės apie globos namų aplinką procentinis pasiskirstymas 

 

Nors globos namų aplinką dauguma paslaugų gavėjų vertina gerai, tačiau buvo išsakytos ir 

pastabos : 

• Trūksta tvarkos ir švaros; 

• Trūksta tvarkos kieme; 

• Trūksta gėlių; 

• Reikia patalpų remonto. 
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11 paveikslėlyje matome, kad dauguma (82 proc.) paslaugų gavėjų savo gyvenimo sąlygas 

globos namuose vertina gerai.  

11 pav. Paslaugų gavėjų nuomonės apie jų gyvenimo sąlygas globos namuose 

procentinis pasiskirstymas 

 

Esminių pastabų dėl savo gyvenimo sąlygų globos namuose apklausoje dalyvavę paslaugų 

gavėjai nepateikė. 
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Teikiamų paslaugų kokybės vertinimo 2021 m. paslaugų gavėjų 

artimųjų apklausos rezultatai 

Duomenys kaip paslaugų gavėjų artimieji vertina globos namuose teikiamas paslaugas 

bei jų kokybę yra renkami anketinių apklausų būdu, anketos yra sudaromos ir talpinamos į in-

ternetinę svetainę  www.apklausa.lt. 

2021 metais el.laiškai buvo išsiųsti 62 paslaugų gavėjų šeimos nariams, rūpintojams ar 

globėjams, anketinėje apklausoje atsakymus pateikė 43 asmenys. 

Paslaugų gavėjų artimųjų buvo klausiama, kaip jie vertiną jų artimiesiems teikiamų 

pasalugų kokybę ir naudingumą. 

1 paveiklėlio duomenys parodo, kad didžioji dalis apklaustųjų mano, kad visų globos 

namuose teikiamų socialinės globos pasaugų kokybė yra gera. Teigiamai apie paslaugų ko-

kybę pasisakė nuo 71 proc. iki 89 proc. respondentų. 

1 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų manančių, kad globos namuose teikiamų sociali-

nės globos paslaugų kokybė yra gera, skaičiaus procentinis pasiskirstymas pagal atskiras 

paslaugas 

 

2 paveiklėlio duomenys parodo respondentų nuomonę apie globos namuose teikiamų 

paslaugų naudingumą jų artimiesiems. Apibendrinus duomenys matome, kad didžioji dalis 

http://www.apklausa.lt/
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(61proc. ir daugiau) artimųjų mano, globos namuose teikiamos paslaugos yra naudingos jų arti-

miesiems. 

2 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų manančių, kad globos namuose teikiamos socia-

linės globos paslaugos yra naudingos, skaičiaus procentinis pasiskirstymas pagal atskiras 

paslaugas 

 

Paprašius paslaugų gavėjų artimųjų įvertinti globos namuose teikiamų socialinės globos 

paslaugų kokybę, matome (3 pav.), kad net 65 proc. apklaustųjų kokybės vertina labai gerai ir 

21 proc. gerai. 

3pav. Paslaugų gavėjų artimųjų nuomonės apie, teikiamų paslaugų kokybę, procentinis 

pasiskirstymas  
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Teikiant paslaugas globos namuose labai svarbus aspektas yra personalas bei jo darbo 

kokybė. 4 paveikslėlyje matome, kaip paslaugų gavėjų artimieji vertina peronalo, dirbančio 

skirtingose globos namų skyriuose darbą.  Įvertinus apklausos rezultatus, matome, kad visuose 

skyriuose dirbančio personalo darbas daugumos respondentų yra vertinamas gerai. Socialinių 

darbuotojų darbą gerai vertina 96 proc. respondentų, soc. darbuotojų padėjėjų – 89 proc., 

užimtumo specialistų – 82 proc., medicinos darbuotojų – 78 proc., virtuvės darbuotojų – 96 

proc., ūkio skyriaus darbuotojų – 77 proc., administracijos - 82 proc. 

4 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų vertinimo apie personalo darbą, pagal atskirus 

globos namų skyrius, procentinis pasiskirstymas 

 

Apklausos metu taip pat norėjome sužinoti paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimą globos 

namų skirtingose skyriuose teikiamomis paslaugomis (5 pav.)  

5 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimo globos namų skirtingose skyriuose 

teikiamomis paslaugomis procentinis pasiskirstymas 
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5 paveiklėlio duomenimis, dauguma paslaugų gavėjų yra patenkinti globos namų 

skirtingose skyriuose teikiamomis paslaugomis. Daugiausiai respondentų (96 proc.) yra 

patenkinti maisto gaminimo skyriaus paslaugomis (96 proc.), mažiausiai (75 proc.)-  medicinos, 

administracijos ir ūkio skyriaus paslaugomis. 

Norint sužinoti, kokių pastabų paslaugų gavėjų artimieji turi kiekvienam skyriui, buvo 

prašoma atsakyti į atvirus klausimus.  6 paveikslėlyje matome apibendrintas paslaugų gavėjų 

artimųjų pastabas/ pageidavimus. 

6 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų pastabos/ pageidavimai atskiriems globos namų  

skyriams 

Skyrius 
Paslaugų gavėjų arimųjų pastabos/ 
pageidavimai 

Medicinos skyrius 

  
 *Nepakankama gyventojų medicininė 
priežiūra 
  * Trūksta informacijos apie suteiktas 
paslaugas, tyrimų rezultatus 
  *Dažnesnio medicinos personalo 
 reagavimo 
   

Socialinio darbo skyrius 

Soc. darbuotojai 
* Trūksta komunikavimo su artimaisiais                           

Užimtumo specialistai 
* Reikia daugiau veiklų nesava-
rankiškiems asmenims 
* Reikia įgarsintų knygų 

Soc. darbuotojų padėjėjai 

* Užtikrinti geresnę asmenų higieną ir  
rūbų priežiūrą 
 

Maisto gaminimo skyrius 

* Dažniau keisti meniu                    

Ūkio skyrius 

*Daugiau iniciatyvos iš darbuotojų 
pusės          

Administracija 

  _______________________________ 
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Respondentų buvo prašoma įvertinti globos namų aplinką ( 7 pav.) ir gyvenimo sąlygas 

globos namuose ( 8 pav.). Apibendrinus gautus duomenis, matome, kad 75 proc. apklaustųjų 

globos namų aplinka vertina gerai. Tačiau yra respondentų, kurie aplinką įvertino patenkinamai 

– 18 proc. ir blogai – 3 proc. Kalbant apie gyvenimo sąlygų vertinimą, matome, kad taip pat 

didžioji dauguma 79 proc. yra patenkinti jų artimųjų gyvenimo sąlygomis globos namuose. 

Respondentų atviruose klausimuose išsakytos pastabos dėl aplinkos ir gyvenimo sąlygų yra 

susijusios su sanitarinių mazgų pertvarkymu, kambarių atnaujinimu ir besitęsiančiomis 

statybomis. 

7 pav.  Paslaugų gavėjų artimųjų vertinimo apie globos namų aplinką procentinis 

pasiskirstymas 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų vertinimo apie jų artimųjų gyvenimo sąlygas globos 

namuose procentinis pasiskirstymas 
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Kaip matome iš abiejų anketų apžvalgos, dauguma paslaugų gavėjų ir jų artimųjų yra 

patenkinti gyvenimu „Tremtinių namuose”, teigiamai vertina jiems teikiamas paslaugas, jų 

kokybę, mano, kad globos namuose teikiamos paslaugos yra naudingos.  

Dėkojame respondentams už išsakytas pastabas, kurios padės tobulinti teikiamų 

socialinių paslaugų kokybę, o darbuotojams, bus kaip motyvas stengtis dirbti dar geriau.  


