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VADOVO ŽODIS

Gerbiami mūsų Namų gyventojai, darbuotojai ir visi, prisidedantys prie „Tremtinių
namų“ jaukumo,
2020 metai visam pasauliui ir mums buvo sudėtingi – pandemija stipriai koregavo
lūkesčius ir planus. Gerą pusmetį teko dirbti karantino sąlygomis, apribojant įprastą gyvenimą
ir iškeliant naujus iššūkius darbuotojams. Be to dar neatsitraukė ir kitos ligos, toliau vyko teismai ir reikėjo atnaujinti statybas, užtikrinti reikiamas įstaigos pajamas sustabdžius apgyvendinimą.
Ačiū visiems, sudėtingiausiais mūsų Namams metais užtikrinusiems kokybiškas
paslaugas, ypatingai - pasiaukojančiai dirbusiems su sergančiaisiais. Džiaugiuosi, kad kartu
pavyko padidinti įstaigos pajamas ir, nors nedaug, atlyginimus. Pagaliau atnaujinome statybą ir
baigėme teismų „karuselę“, pradėjome Europos paslaugų kokybės EQUASS diegimą,
pateikėme paraišką dėl saulės energijos panaudojimo mūsų Namuose.
Tikiu, kad visi kartu užtikrinsime Namų gyventojams rūpestingą dėmesį ir jaukumą,
pagerinsime darbuotojų darbo sąlygas ir busime vertinami kaip vieni geriausių Globos namų
Lietuvoje.

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 2020 metus 105 asmenys yra gavę ilgalaikę socialinę
globą, 23 - trumpalaikę socialinę globą. 2020 m. atvyko 51 naujas gyventojas, iš jų 28 gavo 28
ilgalaikę globą, 23 -trumpalaikę globą. Mirė 32 globos namų gyventojai. 2020 metais globos
namuose vidutiniškai gyveno 50 asmenų su negalia, iš jų 25 su sunkia negalia. Gyventojų
amžiaus vidurkis buvo 87,31metų. Pasiskirstymas pagal lyti – 80 proc. moterų ir 20 proc. vyrų.
Siekiant, kad kuo labiau būtų užtikrinti gyventojų 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 projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą. Projektas finansuojamas 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.
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SOCIALINIO DARBO IR UŽIMTUMO PASLAUGOS
2020 m. socialinio darbo paslaugas teikė 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 2
socialiniai darbuotojai, 16 socialinio darbuotojo padėjėjų, 3 užimtumo specialistai, iš kurių 2 –
užimtumo specialistai mankštai. Visi darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą (vyriausiasis
socialinis darbuotojas ir 1 socialinis darbuotojas turi vyresniojo socialinio darbuotojo
kvalifikaciją, 1 – 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. Nuo vasario mėnesio esant
Covid- 19 situacijai Lietuvoje socialiniai darbuotojai nenutrūkstamai palaikė ryšį su gyventojų
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 gyventojai kompetentingos
komandos dėka greičiau įveikė adaptacijos periodą. Buvo atliekamas asmens savarankiškumo
vertinimas ir periodinis peržiūrėjimas. Gyventojai buvo motyvuojami dalyvauti įvairiuose
socialinio darbo užimtumo veiklose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.
Per 2020 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 2020
užduotis ir rodiklius.
Globos namuose paslaugas teikė 3 užimtumo specialistai. Du užimtumo specialistai
dirbo globos namų gyventojų sveikos gyvensenos palaikymo kryptimi. Globos namuose šiais
metai vyko:
➢
3

Grupinės mankštos;
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➢

individualios mankštos;

➢

judrieji žaidimai (tinklinis, boulingas, krepšinis);

➢

šiaurietiškas ėjimas;

➢

relaksacijos terapija;

➢

smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimai.
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Trečiasis užimtumo specialistas buvo atsakingas už turiningo gyventojų laisvalaikio
planavimą, išvykas ir pagal sveikatos būklę bei pomėgius pritaikytas veiklas. 2020 metais
gyventojams buvo organizuojamos šios veiklos :
➢

Stalo žaidimai;

➢

įvairius rankdarbiai;

➢

filmų žiūrėjimas;

➢

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

tradicinės, gyventojų asmeninės šventes,
➢

meno kolektyvų koncertai;

➢

išvykos.

Dėl Covid -19 pandemijos šalyje pasikviesti meno kolektyvų ar surengti išvykas
galimybės buvo ribotos, todėl jų nebuvo tiek daug kaip kiekvienais metais, bet globos
namuose stengtasi minimaliai, laikantis visų tuo metu galiojančių saugumo reikalavimų,
paminėti valstybines, kalendorines ir gyventojų asmenines šventes.
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Taip pat gyventojams 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.
Gyventojams Covid – 19 situacijos metu sudaryta galimybė pagal nustatytą grafiką įstaigos
transportu vykti į miestą, ligoninę, notarą, sumažinant užsikrėtimo riziką naudojantis viešuoju
transportu.
Globos namai vykdo EST projektus ir turi priimančios organizacijos statusą vienam
tarptautiniam savanoriui. 2019 - 2020 metus globos namuose veiklą atliko savanorė iš Austrijos
bei savanorė iš Vokietijos.
Savanoris globos namuose nuolat prisidėjo prie užimtumo veiklų organizavimo, su
globos namų gyventojais vykdė ilgalaikį, pagal pomėgius ir galimybes, pasirinktą projektą.
2020 metų pavasario/ vasaros projektas buvo – “Mūsų mini daržas” - tai gyventojų galimybę
savo namų aplinkoje užsiauginti prieskoninių žolelių bei daržovių.

6

VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.

Lietuvoje paskelbus karantiną, savanorė savo veiklų nesustabdė ir savo suplanuotus
darbus ir užimtumo veiklas atliko namuose nuotolinių būdų.
Taip pat sulaukėm vietinių savanorių, kurie savo laisvu laiku lankė mūsų gyventojus,
skyrė jiems dėmesio bendraudami (poezijos skaitymas regos negalią turintiems gyventojams,
individualūs pokalbiai prie arbatos su savarankiškais globos namų gyventojais). Per 2020 metus
globos namuose veiklas vykdė 8 individualūs savanoriai.
2020 m. socialinis skyrius globos namuose sudarė galimybę atlikti praktiką 1 studentui
iš Vilniaus kolegijos.
Per ataskaitinį laikotarpį globos namai bendradarbiavo su:
➢

Dienos centru „Šviesa“ - kas antrą trečiadienį individualūs dienos centro lanky-

tojų (7 dienos centro lankytojai) susitikimai su globos namų gyventojais;
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➢

Vilniaus verslo paslaugų darbuotojų rengimo centru - kirpimo paslauga.

➢

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru - kirpimo paslauga.

VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.

2020 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
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
2020-ieji, paženklinti COVID-19 pasaulinės pandemijos metai, buvo išbandymų
laikotarpis ir globos namų sveikatos priežiūros skyriui. Nepaisant sudėtingos situacijos šalyje,
medicinos personalas visu pajėgumu tęsė darbus, siekianat įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus.
Kokybiškai bei pagal gyventojų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas,
medicinos skyrius organizavo slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų darbą visą parą. Atliko funkci8
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jas susijusias su gyventojų sveikatos būklės stebėjimu, pokyčių registravimu, būtinosios pirmosios pagalbos suteikimu. Vykdyti nuolatinė arterinio kraujo spaudimo, gliukozės kiekio kraujyje
ir deguonies įsisotinimo kiekio matavimai. Pagal poreikį atlikta pragulų profilaktika, stebimi
odos būklės pakitimai ir kūno temperatūros svyravimai.
Globos namai teikdami sveikatos priežiūros paslaugas nuolat bendradarbiavo su kiekvieno gyventojo šeimos gydytoju. Globos namai užtikrino papildomą šeimos gydytojo
paslaugą du kartus per savaitę, susijusią su gyventoju konsultavimu jo asmeninėje aplinkoje,
medikamentinio gydymo pritaikymą bei psichiatro konsultacija, reikiamų siuntimų ir receptinių
vaistų išrašymą. Įgyvendinant gydytojo paskyrimus medicinos personalas užtikrindavo
reikiamų vaistų nupirkimą ir pristatymą bei vizitų pas specialistus registraciją ir planinius vizitus, kartu su lydynčiu asmeniu. Globos namai esant poreikiui nedelsiant kviesdavo greitąją
medicininę pagalbą (62 kartai per metus), stacionarizuoti 58 gyventojai, žemiau pateiktoje lentelėje pateikti duomenys apie gydytojo konsultacijos pasaugas pagal gydymo įstaigas.

Naujai nustatant arba peržiūrint gyventojų poreikius buvo atliktas darbas, susijęs su
dokumentų parengimu ir pristatymu dėl specialiųjų poreikių į Neįgalumo ir nedarbingumo
nustatymo tarnybą.
9
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Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus gyventojų šeimos gydytojo
slaugytojai periodiškai atliko jiems nustatytus darbus, susijusius su gyventojų lankymo, bendros
sveikatos būklės apžiūra ir būtinųjų tyrimų atlikimu.
Organizuojant papildomas paslaugas įstaigoje ir suvaldant Covid – 19 protrūkį globos
namuose, nepaprastai didelį indelį darbų organizavime, testavime bei naujausių teisės aktų įgyvendinime atliko Šeimos klinikos atstovai.
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 dokumentai. Viso virtuvėje užimtų etatų (1dietisto, 3 virėjų ir 3 virtuvės darbininkių). Virtuvės darbuotojų darbą apėmė šios funkcijos: maisto gamyba, maisto išdavimas (marmitavimas vežimu).
Gyventojų maitinimo išlaidoms (maisto produktų išlaidoms) vienam asmeniui per parą
buvo 3,07 Eur per parą.
Atsižvelgiant į gyventojų pomėgius, maisto medžiagų poreikius ir finansines normas
buvo sudaromi planiniai valgiaraščiai. Kasdieniniai valgiaraščiai buvo sudaromi specializuotos
kompiuterinės programos pagalba, prieš dieną tiksliai apskaičiuojant porcijų skaičių ir reikiamą
produktų kiekį.
Maitinamų gyventojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį svyravo nežymiai.

Maitinamų gyventojų skaičius
85
80
75
70
65
60
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Gyventojai, kuriems nebūtinas dietinis gydymas, maistą galėjo pasirinkti iš kelių pasiūlytų variantų. Gyventojai, kuriems gydytojas rekomendavo dietinį gydymą, maistas buvo gaminamas pagal paskirtos dietos rekomendacijas. Šį apskaitinį laikotarpį specialus maistas buvo
gaminamas pagal šių dietų principus:
➢

Cd (cukriniu diabetu sergantiems) vidutiniškai 13 -ai gyventojų;

➢

Lac- (pieno netoleruojantiems) – vidutiniškai 6 –iems gyventojams;

➢

Tm – (trintas maistas) – vidutiniškai 7 – iems gyventojams.

Tam, kad būtų užtikrinta patiekalų kokybę, išeigą, temperatūrą, dirbo savikontrolės komisija (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 kontrolė. Patikrinimo metu pažeidimų nerasta, tik nežymūs nuokrypiai nuo normatyvų. Korekcijos
veiksmai nebuvo atlikti.
Maisto produktų inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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 sistema. Kartą per metus atliktas Maisto tvarkymo skyriaus vidaus auditas. Audito atlikimo data
2020-01-20. Audito metu pastebėti trūkumai surašyti trūkumų pašalinimo plane, kuriuos atsakingi asmenys įvykdė.
Dėl Covid - 19 pandemijos, teko uždaryti bendrą valgyklą ir maistą gyventojams tiekti
į kambarius. Taip pat buvo perorganizuotas virtuvės darbuotojų darbo grafikas siekiant užtikrinti
kontaktų atsekamumą ir nuolatinę tyrimų kontrolę. Tačiau nepavyko išvengti darbuotojų
sergamumo šia virusine liga. Tam, kad užtikrinti nepertraukiamą gyventojų maitinimą nuo 2020
lapkričio 6 d. iki lapkričio 30 d, buvo organizuotas maisto paslaugos pirkimas, maistą tiekė įmonė „Voverės“.
Siekiant gerinti darbuotojų darbo kokybę vyko virtuvės darbuotojų gamybiniai susirinkimai, aptarti aktualūs klausimai, problemos, galimi sprendimo būdai, diskutuojama apie naujų
patiekalų įdiegimą. Praplėstas patiekalų asortimentas, paruoštos naujos technologinės kortelės.
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Kartą per ketvirti bendradarbiaujant su socialinio ir medicinos skyriaus darbuotojais
analizuotos ir apibendrintos gyventojų maitinimosi problemos.
2020 m. įstaiga sudarė galimybę atlikti praktiką dietetiką besimokantiems studentams iš
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto.
Tarp gyventojų ir virtuvės darbuotojų nuolat vyko glaudus bendradarbiavimas, bei
grįžtamasis ryšys, nes maisto dalinimą atliekantys virtuvės darbuotojai kiekvieną dieną
kontaktuodavo su gyventojais, išklausydavo jų pageidavimus ir prašymus, o dietistė periodiškai
dalyvaudavo Gyventojų tarybos susirinkimuose ir į išsakytas pastabas bei pasiūlymus
operatyviai sureaguodama, perorganizuojant virtuvės darbuotojų darbus ir veiklas.
APGYVENDINIMO PASLAUGOS
Asmenys gyveno vienviečiuose arba dviviečiuose (slaugos skyriuje) kambariuose,
atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę, derinant kambaryje gyvenančių interesus bei
poreikius, kiek įmanoma, užtikrinant privatumą.
Įvertinus 2019 m. visų skyrių pateiktus siūlymus dėl gyventojų, 2020 m. ūkio skyrius,
atlikdamas savo funkcijas, įgyvendino per pastaruosius keletą metų didžiausią remontų skaičių
gyventojų kambariuose ir sanitariniuose mazguose, lankymo zonos karantino laikotarpiui
sukūrime, patalpų dezinfekcijos atlikime bei izoliacinių patalpų įrengime koplyčios zonoje.
Siekiant didesnio gyventojų saugumo šiais metais buvo organizuoti priešgaisrinės apsaugos mokymai su gyventojų bei darbuotojų evakuacija.
PASLAUGŲ IR DARBUOTOJŲ SĄLYGŲ GERINIMAS, IŠLAUDŲ OPTIMIZAVIMAS
Siekiant iš esmės pagerinti teikiamas paslaugas bei darbuotojų darbo sąlygas Globos
namai nuo 2017 m. vykdo Valstybinį investicinį projektą „Specialiųjų socialinės globos namų
„Tremtinių namai“ rekonstrukcija, adresu Meškeriotojų g. 22, Vilnius“. Po ilgos pertraukos ir
teisminių ginčų 2020 m. pavyko pasirengti ir atnaujinti apleistas statybas, atlikta 77,69 proc.
darbų statant ir įrengiant naują virtuvę, valgyklą-aktų salę, kineziterapijos ir kito užimtumo patalpas, administracijos, socialinių ir kitų darbuotojų kabinetus. Įrengta lauko terasa.
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Atsižvelgiant į naujus techninius reikalavimus yra parengtas naujo šilumos punkto su
efektyviais ir ekonomiškais dujų katilais statybos projektas.
Siekiant Globos namų kaštų optimizavimo 2020 m. parengta ir sėkmingai pateikta
paraiška APVA dėl nuotolinio saulės energijos elektros gamybos, kurią įgyvendinus išlaidos
elektrai sumažės dvigubai.
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS
Siekiant užtikrinti profesionalų ir kompetentingą įstaigos veiklos organizavimą
darbuotojams buvo sudarytos visos sąlygos tobulinti savo profesinę kompetenciją.
Per 2020 metus visi socialinio skyriaus darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami
seminaruose ir konferencijose. Mokymosi metu darbuotojai gilino žinias temomis: ,,Profesinis
identitetas ir vidinė motyvacija", ,,Socialinių paslaugų kokybės valdymas", ,,Socialinių
paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, koordinatorių mokymai", „Socialinis darbas
pokyčių ir pandemijos pasaulyje", “Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame
darbe", ,,Konfliktų valdymas be pykčio", ,,Bendravimas su depresyviu vyresnio amžiaus
žmogumi: ypatumai ir gairės sudėtingoms situacijoms", ,,Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas:
praktiniai užsiėmimai".Taip pat darbuotojai periodiškai dalyvauja supervizijose.
Maisto tvarkymo skyriaus darbuotojai ne mažiau kaip 8 valandas kėlė savo profesinę
kvalifikaciją. Dietistė savo profesinę veiklą tobulino Lietuvos dietologų draugijos organizuojamose konferencijose, kitų įstaigų mokymuose ir vizituose į kitus globos namus.
Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai savo veiklą per šiuos metus tobulino pacientų
slaugymo, pragulų profilaktikos ir farmakologinių produktų srityse.
DUOMENŲ APSAUGA
2020 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 2020 m. gyventojų vertinimo apklausa

Norėdami įvertinti teikiamų paslaugų kokybę bei tvarką globos namuose 2020 metais,
atlikome globos namų gyventojų apklausą. Apklausos metu gyventojai drąsiai reiškė savo
nuomonę apie juos tenkinančias ir netenkinančias paslaugas bei teikė pasiūlymus dėl globos
namų veiklos tobulinimo
Apklausoje dalyvavo 65 proc. globos namų gyventojų (50 gyv. iš 76 gyv., apklausos
metu gyvenusių įstaigoje).
Apibendrinus apklausos duomenis, matome, kad didžioji dalis respondentų yra ne
pirmus metus įstaigoje gyvenantys asmenys. Dauguma atsakiusiųjų čia gyvena jau virš 5 metų
(1 pav.).

1 pav. Ar jau seniai naudojatės globos namų paslaugomis

Siekiant išsiaiškinti apgyvendinimo paslaugų kokybę, respondentų buvo prašoma
įvertinti jų gyvenamąjį kambarį. Apklausos rezultatai parodė , kad didžioji dalis respondentų
mano, kad gyvenamasis kambarys ir jame esantys baldai yra pritaikyti jų poreikiams, kambariai
yra vėdinami, asmuo jaučiasi saugus savo gyvenamojoje aplinkoje ir mano, kad jam yra
14
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užtikrinamas privatumas. Nemaža dalis atsakiusiųjų paminėjo, kad gyvenimas čia prilygsta
gyvenimui namuose (2 pav.).
2 pav. Įvertinkite savo gyvenamąjį kambarį. Ar jis jaukus, komfortiškas, artimas namų
aplinkai?

Apkalausos metu buvo analizuojama, kaip gyventojai vertina bendro naudojimo
patalpas, kas taip pat yra labai svarbu stengiantis kuo labiau pritaikyti aplinka senyvų bei negalią
turinčių asmenų poreikiams. Buvo klausiama apie patalpų švaros būklę, interją, galimybę
naudotis liftu ir judėjimo patogumą patalpose, galimybę išeiti į lauką, apie teritorijos
pritaikomumą gyventojams ir pan ( 3 pav.).
3 pav. Įvertinkite bendro naudojimo patalpas ir aplinkas.
Ar jos tinkamai įrengtos, ar gerai prižiūrimos?
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Apklausoje gauti rezultatai dėl tinkamos rutinos, gyvenimo grafiko pritaikymo senyvo
amžiaus asmenis, atskleidė, jog globos namų režimas gyventojams tinkamas. Net 88 proc.
apklaustųjų teigia, kad turi galimybę ilgiau pamiegoti, 76 proc. mano, kad jiems nekyla
problemų dėl dienos režimo pažeidimo. 78 proc. teigia, jog gali laisvai judėti, t.y., važiuoti pas
gimines, draugus ar į miestą. Virš 90 proc. respondentų atsakė, kad gyvendami globos namuose
gali užsiimti savo norima veikla. (1 lent.)
1 lent. Ar Jums tinka globos namų dienos režimas? Ar jaučiates laisvai?
Ar galite užsiimti norima veikla?

Ar leidžiama
savarankiškai
užsiimti
norima veikla
Ar leidžiama
ilgiau pamiegoti ryte arba
pavakaroti
vėlesniu metu
Ar galima
gyventojui
išvažiuoti
atostogų,
aplankyti gimtas vietas, artimųjų kapus
Ar galima
gyventojams
nukrypti nuo
dienos
režimo (ateiti
vėliau
pusryčiauti
arba visai
neateiti ir
pan.)
Ar gali gyventojas išeiti į
miestą (pvz.,
apsikirpti, pas
pažįstamus ir
pan.)
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Vertinant teikiamų paslaugų kokybę – tarpusavio santykį - su darbuotojais ir kitais
globos namų gyventojais, galima daryti išvadą, kad tarpusavio santykiai tarp darbuotojų ir
gyventojų bei tarp pačių gyventojų yra pakankamai neblogi, tačiau yra sričių ties kuriomis
kitais metais reikia labiau padirbėti, kad gyventojų pasitenkinimas tarpusavio bendravimu būtų
geriau vertinamas negu 2020 m. (2 lent.)
2 lent. Apie gyventojų ir darbuotojų tarpusavio bendravimą
Tikrai
TAIP
88.0%

Lyg ir
taip
10.0%

Nežinau, sunku pasakyti
2.0%

Lyg ir
ne
0.0%

Tikrai
NE
0.0%

72.0%

26.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Jei kam nors bus
blogai, tai darbuotojai iš karto
pastebi, skuba
padėti

79.6%

10.2%

8.2%

2.0%

0.0%

Gyventojai žino,
į kokį darbuotoją
jie gali kreiptis,
kas ir už kokią
pagalbą
atsakingas
Darbuotojai yra
jautrūs, dėmesingi, draugiški
Darbuotojai
reaguoja į prašymus, pageidavimus
Į administracijos
atstovus galime
drąsiai kreiptis
bet kokiu klausimu

76.0%

14.0%

4.0%

6.0%

0.0%

82.0%

8.0%

6.0%

4.0%

0.0%

84.0%

10.0%

4.0%

2.0%

0.0%

28.0%

22.0%

44.0%

4.0%

2.0%

Yra darbuotojų,
su kuriais galiu
nuoširdžiai
pasikalbėti,
pabendrauti
Specialistai
visada yra
prieinami,
žinome, kur juos
rasti, kaip pakviesti
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Visi darbuotojai
išmano savo
darbą, viską atlieka tinkamai
Jei darbuotojai
atsisako pildyti
kokį nors pageidavimą, tai
paaiškina kodėl
to negalima
Gyventojai gali
nesibaimindami
pasekmių
kritikuoti, pareikšti pretenzijas, skųstis
Darbuotojai sugeba sureguliuoti
konfliktus tarp
gyventojų,
suderinti interesus
Administracija
konstruktyviai
reaguoja į skundus, pastabas,
prašymus
Gyvendamas
globos namuose
aš jaučiu, kad
esu
bendruomenės
narys, kad esu
čia savas
Darbuotojai
dažnai aplanko,
sužino poreikius,
išklauso
Ar turite galimybę pasirinkti
kambario
draugą/ę
Administracijos
atstovai visada
yra prieinami,
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pasirengę
išklausyti, padėti
Administracija ir
ir darbuotojai pajėgia sudrausminti, suvaldyti konfliktus
ir agresyvius
gyventojus
Jaučiuosi čia kitų
gyventojų gerbiamas ir vertinams
Globos namų
gyventojų teisės
yra gerbiamos
Tarp globos
namų gyventojų
turiu bičiulių,
draugų
Ar vyksta administracijos ir
gyventojų
susirinkimai, kurių metu diskutuojama ir aptariami svarbiausi
klausimai
Administracijos
darbuotojai pakankamai dažnai
bendrauja su
gyventojais
Administracija
geba palaikyti
gerą psichologinį
klimatą globos
namuose
Kai kurie gyventojai elgiasi
iššaukiančiai,
konfliktiškai,
trukdo kitiems
Globos namuose
mes padedame
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vieni kitiems,
palaikome vieni
kitus
Jaučiu, kad globos namuose aš
esu gerbiamas

Tikrai
TAIP

Lyg ir
taip

Nežinau, sunku pasakyti

Lyg ir
ne

Tikrai
NE

60.0%

12.0%

26.0%

2.0%

0.0%

Vertinant globos namuose teikiamų renginių, kultūrinės veiklos ir dvasinių poreikių
patenkinimą, apie 90 proc. apklaustųjų puikiai įvertino šiuos veiksnius (3 lent).
3 lent. Apie globos namų renginius, šventes, kultūrinę veiklą

Ar yra galimybė
atsivežti savo
bibliotekėlę į
globos namus
Ar galima
klausytis
mėgiamos
muzikos, ar
tam yra
sąlygos
Ar galima
klausyti
norimų radijo
ir televizijos
laidų
Ar gyventojų
veikla organizuojama,
atsižvelgiant į
jų poreikius,
ar klausiama
nuomonės
apie vienokią
ar kitokią
veiklą
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Turime galimybę pasakaityti įdomią
literatūrą,
knygas,
laikraščius
Yra gyventojų, kurie
groja, piešia,
siuvinėja, turi
galimybę parodyti savo
kūrybą
kitiems
Globos namuose
dainuojame,
vaidiname,
kuriame ką
nors patys
Globos namuose vyksta
daug įdomių
renginių
Globos namuose
gražiai
paminimos
svarbiausios
šventės - Šv.
Kalėdos, Vasario 16 - oji,
Šv. Velykos ir
kt.
Globos namuose apsilanko dvasiškiai
Gyventojams
sudaromas
sąlygos
lankytis
bažnyčioje,
išklausyti Šv.
Mišias
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Į globos namus atvyksta
įdomūs ir
žymūs
žmonės
(skaityti paskaitų, koncertuoti,
pabendrauti)
Gyventojai
gali rinktis į
grupes pagal
interesus ir
užsiimti bendra veikla
Renginių,
švenčių metu
pasijuntame,
kaip viena
didelė šeima,
bendruomenė
Turime galimybę judėti,
vaikščioti,
būti, kiek
sveikata
leidžia, aktyvūs
Globos namuose yra
galimybė
užsiimti
norima veikla
Mūsų gyvenimas globos
namuos yra
įdomus ir
prasmingas
Globos namuose mane
laikas nuo
laiko kas nors
aplanko
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Socialinio skyriaus veiklos vertinimas
Socialinio skyriaus veiklą globos namų gyventojai vertina gerai, nes esant poreikiui
visada gali pasinaudoti teikiamomis paslaugomis. Visada gali rasti bendrą kalbą su socialinio
darbuotojo padėjėjais, socialiniai darbuotojai išklauso gyventojus ir padeda išspręsti iškilusias
problemas. Didžioji dalis apklaustųjų nurodė, kad pagalba jiems yra prieinama bet kuriuo paros
metu. Kaip ir kiekvienais metais gyventojai pasigenda dėmesio, jie norėtų, kad socialiniai
darbuotojai daugiau laiko skirtų individualiems pokalbiams (4 lent.).
4 lent. Kaip vertinate socialinio skyriaus darbuotojų darbą?

Prireikus socialiniai, darbuotojai
visada palydi į
miestą
Socialinis darbuotojas
pasirūpina
bendravimu su
artimaisiais,
šeimos nariais, padeda
spręsti bendravimo problemas su jais.
Socialiniai darbuotojai
suteikia pagalbą,
pasikalba, kai
netenkame artimųjų ar globos namų
gyventojų
Galiu su darbuotojais
pasikalbėti
apie savo
gyvenimą,
aptarti kaip
norėčiau būti
23

Tikrai
Lyg ir taip Nežinau, sunku pasaTAIP
kyti
90.0%
2.0%
8.0%

88.0%

6.0%

Lyg ir
ne
0.0%

Tikrai
NE
0.0%

4.0%

0.0%

2.0%

90.0%

8.0%

2.0%

0.0%

0.0%

88.0%

6.0%

4.0%

0.0%

2.0%

VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.
Tikrai
TAIP
palaidotas ir
pan.
Socialinis darbuotojas padeda
apsirūpinti
kompensacine
technika ir
priemonėmis
(akiniai, klausos aparatai,
vežimėliai ir
pan.)
Kai reikia, socialiniai darbuotojai sutvarko visus
dokumentus ir
reikalus
tinkamai (pvz.,
dėl pensijos,
invalidumo,
paveldėjimo,
teisinės pagalbos ir pan.).
Užimtumo
specialistas
yra prieinamas
ir kantriai dirba
su mumis tiek,
kiek reikia
Silpnesni
gyventojai yra
tinkamai
prižiūrimi
(vartomi,
nuprausiami,
nukerpami ir
pan.).
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Tikrai
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0.0%

0.0%

24.0%

0.0%

0.0%

70.0%

62.0%

22.0%

14.0%

Medicinos skyriaus vertinimas
Senyvo amžiaus asmenims vienas iš esminių orios senatvės aspektų yra sveikata ir jos
priežiūrą. Mūsų gyventojai taip pat ne išimtis. Todėl paprašėme jų atsakyti, kaip vertina mūsų
24
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globos įstaigoje teikiamas medicinos paslaugas ar prireikus gauna gydytojo specialisto
konsultaciją, reikiamus medikamentus ar vykdomas švietimas su sveikata susijusiais klausimais
( 4 pav.).
4 pav. Apie rūpinimąsi gyventojų sveikata

Įvertinus apklausos rezultatus - dauguma gyventojų mano, kad globos namuose jų
sveikata pasirūpinama tinkamai, prireikus jie gauna specialisto konsultaciją bei reikiamus
medikamentus.
Maisto tvarkymo skyriaus vertinimas
Globos namai turėdami nemažą kiekį virtuvės darbuotojų visada stengiasi pritaikyti
maistą gyventojams, kuris būtų artimas namie gaminam maistui. Įstaiga užtikrina maisto gamybą vietoje, pasirinkimą iš kelių patiekalų, galimybę maitintis valgykloje dviem pamainomis
bei maisto tiekimą į gyventojų kambarius. Maisto tvarkymo skyriui kiekvienais metais labai
svarbu įsivertinti siūloma meniu, maisto kokybę ir kiekių atitiktis gyventojų poreikiams, todėl
apklausus galime daryti išvadą, kad maisto gyventojams pakanka ir yra tinkamas maitinimo
režimas, kuris mūsų įstaigoje yra organizuojamas 4 kartus per dieną. Sergantiems cukriniu diabetu 5 kartus. Visgi meniu įvairovė tenkina ne visus gyventojus ( 14 proc.) , tai galėtumėme
susieti su žmonių individualiais pomėgiais, ar savo pasiūlymų neišsakymu ( 5 pav.).
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5 pav. Ar esate patenkinta/-as maitinimu? Įvertinkite maitinimą ir jo kokybę.

Galime pasidžiaugti, kad gyventojai giria maistą kaip skanų ir tinkamai paruoštą, bei
jiems svarbi galimybė pasirinkti maistą iš kelių pasiūlytų variantų. Taip jie gali išsirinkti mėgstamus maisto produktus bei patiekalus.
Raštiškų gyventojų skundų dėl maisto tvarkymo skyriaus veiklos ar maisto kokybės nebuvo
gauta.
Vertinant visą globos namų kokybę, paslaugos vertinamos neblogai ( 8 – 10 balų) ir
didžioji dalis gyventojų tikrai rekomenduotų šiuos globos namus savo draugams ir pažįstamiems
(6 ir 7 pav.).
Kiekvieną dieną globos namai gauna skambučių, žinučių, laiškų, kuriuose prašoma suteikti ne tik konsultavimo paslaugą, bet juose yra kupina padėkos tekstų, gražių žodžių, straipsnių. Patys gyventojai kiekvieną dieną, sutikdami juos aptarnaujantį personalą, visą laiką nusišypso ir paglostydami per petį pasako didelį ačiū už teikiamą paslaugą.
Net Lietuvoje esant karantino laikotarpiui mūsų globos namų gyventojai sugebėjo išlikti
mūsų bendruomenės ribose, būdami optimistais, charizmatiškais ir patenkintais maksimaliomis,
tuo laikotarpiu galimomis, laikantis visų saugumo reikalavimų, paslaugomis .
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6 pav. Kaip visumoje vertinate globos namų paslaugos kokybę?

7 pav. Ar rekomenduotumėte šiuos globos namus savo draugams ir pažįstamiems?
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Specialiųjų socialinės globos namų "Tremtinių namai" teikiamų paslaugų
2020 m. gyventojų artimųjų vertinimas
Globos namai vykdo asmenų apklausą, kurie negauna tiesioginės paslaugos, bet turi
glaudų ryšį su savo artimaisiais, gyvenančiais globos namuose.
Globos namai apklausos metu identifikuoja, kokios paslaugos respondentų artimiesiems
yra suteiktos (1 pav.) ir kokių poreikių jo artimasis yra globos namuose. (2 pav)
1 pav. Kokia socialinės globos forma naudojasi Jūsų artimasis?

2 pav. Mano artimasis yra :
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Globos namų darbuotojai teikdami konsultavimo paslaugas dažnai sulaukia klausimų,
susijusių su švara, privatumu, pritaikomumu,, jaukumu.. Todėl rengiant apklausą tikrai buvo
naudingą sužinoti nuomonę, kaip visi šitie dalykai yra vertinami ( 3 pav.).

3 pav. Kaip vertinate globos namu gyvenamąją aplinką?

Antras labai svarbus aspektas yra personalas, kuris turi glaudų ryšį su respondentu bei
nenutrūkstamą kontaktą su respondento artimuoju. Įvertinus apklausos rezultatus, matome, su
kuriuo personalu dažniausiai bendrauja gyventojų artimieji. Socialinis darbuotojas yra tas
asmuo, su kuriuo dažniausiai palaikomas ryšys. Ypatingai socialinio darbuotojo vaidmuo buvo
reikšmingas šiais metai, kadangi dėl Covid -19 viruso plitimo artimųjų lankymas globos
namuose buvo uždraustas, ir bendravimas, ypač nesavarankiškų arba dalinai savarankiškų
gyventojų, vyko per socialinį darbuotoją arba su jo pagalba. Respondentai nurodė, kad
bendrauja su slaugytojais ir socialinio darbuotojo padėjėjais ( 4 pav.).
Socialinių darbuotojų ir slaugytojų paslaugos didžiosios dalies respondentų yra
vertinamos labai gerai arba labiau gerai negu negerai. Socialinio darbuotojo padėjėjų teikiamos
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buities paslaugos, laisvalaikio organizavimo paslaugos (užimtumo specialistų paslaugos) taip
pat neatsilieka nuo kokybiško vertinimo ( 5 pav.).
4 pav. Su kuriais darbuotojais dažniausiai bendraujate?
(buvo galimi keli atsakymų variantai)

5 pav. Kaip vertinate globos namų personalo darbą

Apklausos metu respondentų nuomonė yra labai svarbi globos namams, nes tai yra
pagrindinis rodiklis siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti orią senatvę.
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Todėl paprašius respondentų įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, matome, kad 93 proc.
apklaustųjų teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai. ( 6 ir 7 pav.).Tačiau kiekvienas metais
globos namai siekia maksimaliai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir gyventojų poreikių
užtikrinimą
6 pav. Kaip vertinate globos namuose teikiamų paslaugų kokybę?

medicininės paslaugos
socialinio darbo paslaugos
apgyvendinimo paslaugos
kasdienio užimtumo ir laisvalaikio
organizavimo paslaugos
maitinimo paslaugos
buities paslaugos
asmens higienos paslaugos
0.00%

blogai

0.10%

0.20%

patenkinamai

0.30%

0.40%

0.50%

gerai

labai gerai

0.60% 0.70%

7 pav. Ar rekomenduotumėte šią įstaigą kitiems asmenims?
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Kaip matome iš abiejų anketų apžvalgos, dauguma gyventojų ir jų artimųjų yra
patenkinti gyvenimu „Tremtinių namuose“, teigiamai vertina jiems teikiamas paslaugas,
suranda bendrą kalbą su darbuotojais. Pagal pomėgius, galimybes ir sveikatos būklę dalyvauja
kasdienio užimtumo veiklose, yra aktyvūs renginių dalyviai ir žiūrovai.
Tikimės, kad išsakytos pastabos padės tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, o
darbuotojams, bus kaip motyvas stengtis dirbti dar geriau.
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