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DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011
METUS
1. PERSONALAS
Didvyžių socialinės globos namų pareigybių sąrašas 2011 metams 150 etatai.
Dirbančių darbuotojų 2011 m. gruodžio 31 dieną – 149. Tiesiogiai dirba su socialinės globos namų
gyventojais 120 darbuotojų, 29 darbuotojai dirba ne tiesiogiai su socialinės globos namų
gyventojais.
2011 metų gruodžio 31 dienai Didvyžių socialinės globos namų darbuotojų
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2011 metais socialinės globos namų gyventojams paslaugas teikė kvalifikuotas, gerus
darbo įgūdžius turintis personalas, kuris efektyviai taikė pažangius darbo organizavimo metodus,
naujoves, nuolat kėlė kvalifikaciją. Bent vieną kartą kvalifikaciją kėlė 68 socialinio darbo padalinio
darbuotojai, dauguma iš jų po 2-3 kartus. Viso išklausyta 4110 teorinio ir praktinio mokymo
valandų. 6 socialinio darbo padalinio darbuotojai neakivaizdžiai studijavo socialinį darbą kolegijoje
ir universitetuose.
Metų bėgyje socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai kvalifikaciją
tobulino:
65 socialinio darbuotojo padėjėjai mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės
gerovės instituto, Socialinio darbo kompetencijų centro organizuojamuose 40 val. įžanginiuose
socialinių darbuotojų padėjėjų mokymuose „Socialinio darbo pagrindai“. Mokymai vyko Didvyžių
socialinės globos namuose. Viso išklausyta 2600 val. teorinio ir praktinio mokymo.
Pagal finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų projektą „Socialinių įstaigų
darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-06-K-01-018),
globos namų socialinį darbą dirbantys darbuotojai dalyvavo:

18 socialinių darbuotojų padėjėjų po 24 val. mokymuose „Socialinių darbuotojų
padėjėjams, teikiantiems paslaugas pagyvenusiems asmenims“ Viso 432 val.
30 socialinių darbuotojų padėjėjų po 24 val. mokymuose „ Socialinių darbuotojų
padėjėjų, dirbančių su suaugusiais, turinčiais psichikos ir/ar proto negalią, profesinių kompetencijų
ugdymas“. Viso 720 val.
2 socialiniai darbuotojai po 16 val. seminare „Socialinės pagalbos procesų
dokumentavimas“. Viso 32 val.
7 socialiniai darbuotojai ir 1 socialinio darbuotojo padėjėja po 24 val. socialinių
darbuotojų supervizijų 6 susitikimuose. Viso 192 val.
Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centro organizuotame teoriniame –
praktiniame seminare „ Institucinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ dalyvavo 3 socialinių
darbuotojų padėjėjai ir 6 socialiniai darbuotojai. Viso išklausyta 54 val.
Vilniaus priklausomybės ligų centro ir Socialinės globos įstaigų administravimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame 16 val. seminare „ Živ/aids
ir lytiškai plintančių infekcijų perdavimo profilaktika siekiant užtikrinti šiomis ligomis sergančių
asmenų integraciją ir socialinę pagalbą“ kvalifikaciją kėlė 2 socialiniai darbuotojai. Viso 32 val.
Globalios iniciatyvos psichiatrijoje ir Socialinės globos įstaigų administravimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame 16 val. seminare „Neįgalaus
žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant socialinės globos įstaigose su proto
negalią turinčiais asmenimis“ kvalifikaciją kėlė 2 socialiniai darbuotojai. Viso 32 val.
16 val. mokymuose „Ebru meno (tapybos ant vandens) terapijos teoriniai ir praktiniai mokymai“
dalyvavo 1 socialinės globos įstaigų užimtumo specialistė.
Dvi socialinės darbuotojos: Aušra Buzienė ir Edita Kavaliūnaitė dalyvavo LDRMT
projekte „Dirbančių socialinių darbuotojų perkvalifikavimo organizavimas bei koordinavimas“, ir
įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją.
2011 metais sveikatos priežiūros padalinio darbuotojos kvalifikaciją kėlė įvairiuose
seminaruose: „Naujausieji pacientų slaugos, higienos ir infekcijų kontrolės reikalavimai socialinės
globos įstaigose“, „Privalomojo mokymo programa apie medicinių atliekų tvarkymą“, „Pirmoji
medicinos pagalba ir automatinė išorinė defibriliacija“.
2011 metais aptarnavimo personalo darbuotojai kvalifikaciją kėlė įvairiuose
seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose:
1.Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui dalyvavo:
1.1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose: „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai
aspektai. Naujovės 2011 metais“, „Viešųjų pirkimo vykdymo naujovės įsigaliojus viešuosius
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams“, „Viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems“, „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai. Naujovės 2011 metais“,
„Viešųjų pirkimų naujovės:teisės aktų pakeitimai ir jų taikymas, teismų praktikos apžvalga bei kitos
aktualijos“.
2. Vyriausioji buhalterė dalyvavo:
2.1. Seminaruose: „Aktualūs viešojo sektoriaus subjektų apskaitos klausimai pagal
VSAFAS“, „Metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir analizė pagal VSAFAS“.
3. Buhalterijos darbuotojos dalyvavo:
3.1. Seminaruose: „VSAFAS mokymai: tarptautinių finansinių ataskaitų sudarymo
ypatumai. Sudėtingų ir retesnių ūkinių operacijų analizė“, „Metinių finansinių ataskaitų rinkinio
parengimas ir analizė pagal VSAFAS“.
4. Administratorė dalyvavo:
4.1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose: „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai
aspektai. Naujovės 2011 metais“, „Viešųjų pirkimo vykdymo naujovės įsigaliojus viešuosius
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams“, „viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems“, „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai. Naujovės 2011 metais“,

„Viešųjų pirkimų naujovės:teisės aktų pakeitimai ir jų taikymas, teismų praktikos apžvalga bei kitos
aktualijos“, Įmonės dokumentų tvarkymas ir apskaita. Naujausi pasikeitimai“.
2011 m. sausio 1 d. Didvyžių socialinės globos namuose yra valdymo personalas
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
ir administratorius) ir 4 padaliniai (buhalterinės apskaitos padalinys, socialinio darbo padalinys,
sveikatos priežiūros padalinys ir aptarnavimo padalinys). Buhalterinės apskaitos padalinys — 3
etatai. Socialinio darbo padalinyje padidėjo — 103 etatai. Sveikatos priežiūros padalinys — 16
etatų. Aptarnavimo padalinys — 24 etatai.
2011 m. liepos 4 d. Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus pareigas laimėjus
konkursą pradėjo eiti Rimvydas Žiemys pagal darbo sutartį.
2011 m. gruodžio 1 d. laimėjus konkursą į Didvyžių socialinės globos namų
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas pradėjo eiti Irena Šernienė, kuri iki 2011 m.
gruodžio 1 d. dirbo laikinai direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. socialinio darbo padalinyje įvesti 3 etatai — socialinių
paslaugų įstaigų užimtumo specialisto, panaikinus 2 etatus — socialinio darbuotojo ir 1 etatą —
socialinio darbuotojo padėjėjo.
2011 m. gruodžio 1 d. įvesti 4 nauji etatai sveikatos priežiūros padalinyje —
slaugytojo padėjėjas. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. panaikinus 4 etatus iš socialinio darbo padalinio: 4
etatai — socialinio darbuotojo padėjėjo.
2011 metais iš darbo atleisti 9 darbuotojai. 1 darbuotoja (Aldona Karalienė —
skalbėja) atleista pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 straipsnį 1 punktą (darbo sutarties
nutraukimas suėjus terminui), 5 darbuotojai (Mangirdas Anskaitis — socialinis darbuotojas, Paulius
Romanenko — socialinio darbuotojo padėjėjas, Vida Valentienė — socialinio darbuotojo padėjėja,
Asta Kilikevičiūtė — socialinė darbuotoja, Marija Taujinskienė — socialinio darbuotojo padėjėja,
Aurelijus Viliušas — socialinio darbuotojo padėjėjas) pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso
127 straipsnį (darbo sutartis nutraukiama pagal paduotą darbuotojo pareiškimą), 2 darbuotojos
(Ramutė Počienė — socialinė darbuotoja, Ramunė Valuckienė — socialinė darbuotoja) pagal
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnį (etatų mažinimas); priimta — 19 darbuotojų
(Laimutė Išganaitienė — bendrosios praktikos slaugytoja, Rosana Vasiliauskaitė — socialinė
darbuotoja, Vaida Grigalevičienė — socialinė darbuotoja, Laima Bereikaitė — socialinio
darbuotojo padėjėja, Laima Janušaitienė — socialinio darbuotojo padėjėja, Deimantė Sakalauskienė
— socialinio darbuotojo padėjėja, Janė Jukavičienė — bendrosios praktikos slaugytoja, Vaida
Kraulydaitė — socialinė darbuotoja, Ilona Geniūnaitė — socialinė darbuotoja, Loreta Akelaitienė
— valytoja, Vytautas Vitkauskas — gydytojas psichiatras, Edita Burauskienė — socialinio
darbuotojo padėjėja, Jūratė Stankevičienė — socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė,
Jūratė Žarkovaitė — skalbėja, Sigita Merkevičienė — socialinio darbuotojo padėjėja, Lina
Čiuplienė — slaugytojo padėjėja, Asta Bobinienė — slaugytojo padėjėja, Aldona Kardauskienė —
socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė, Kostantas Plečkaitis — sandėlininkas).
1 darbuotojas buvo atleistas iš aptarnavimo padalinio, priimta 3 darbuotojai priimti į
aptarnavimo padalinį, su 2 darbuotojais sudaryta terminuota darbo sutartis. 8 darbuotojai atleisti iš
socialinio darbo padalinio, priimta 11 darbuotojų į socialinio darbo padalinį, su 3 darbuotojais
sudaryta terminuota darbo sutartis. Priimta 5 darbuotojai į sveikatos priežiūros padalinį, su 2
sudaryta terminuota darbo sutartis. 2011 metais 9 darbuotojai buvo atleisti ir 19 darbuotojų buvo
priimti dirbti į Didvyžių socialinės globos namus.
2011 metais 3 darbuotojai gavo drausmines nuobaudas. Vida Valentienė — socialinio
darbuotojo padėjėja (už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą — papeikimas), Jūratė Kripienė —
virtuvės darbininkė (už darbo pareigų pažeidimą — papeikimas), Vitalius Reinikovas — kiemsargis
(už darbo metu buvimą neblaiviam — papeikimas).
2011 metais nedarbingumo pažymėjimus turėjo 52 darbuotojai.

Administratorė, įforminus priimamą į darbą darbuotojo per 3 dieną pateikia pranešimą
1-SD forma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per Elektroninę draudėjo aptarnavimo
sistemą, pasirašant elektroniniu parašu Vilkaviškio skyriui, įforminus atleidžiamą iš darbo
darbuotojui – pateikia pranešimą 2-SD forma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per 3
darbo dienas per draudimo portalą Vilkaviškio skyriui. Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybai Vilkaviškio skyriui dar yra pateikiami pranešimai 12-SD forma (nemokamos atostogos), 9SD forma (vaiko auginimo atostogos).
Darbuotojai supažindinami su naujai parengtais įsakymais ir su darbo sutarties
pakeitimais (papildymais). Susipažinę pasirašo įsakymų lape ir darbo sutartyje.
Administratorė tvarko siunčiamą ir gautą korespondenciją.
2. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS
2011 metais keturios bendrosios praktikos slaugytojos dalyvavo seminare Kaune
„Naujausieji pacientų slaugos, higienos ir infekcijų kontrolės reikalavimai socialinės globos
įstaigose“, dvi bendrosios praktikos slaugytojos dalyvavo Privalomojo higienos įgūdžio mokymo
programoje apie medicininių atliekų tvarkymą, viena slaugytoja dalyvavo Privalomojo pirmosios
pagalbos mokymo programoje „Pirmoji medicinos pagalba ir automatinė išorinė defibriliacija“.
Dvidešimt trims globos namų gyventojams Vilkaviškio PK Migracijos poskyryje buvo
pakeisti asmens dokumentai: išduotos asmens tapatybės kortelės, trims gyventojams buvo pratęsti
leidimai nuolat gyventi Lietuvoje.
Dešimt globos namų gyventojų buvo vežami į Kauno
NDNT šeštą teritorinį skyrių dėl nedarbingumo lygio ir specialiųjų poreikių pratęsimo ir
nustatymo.
Penkiems globos namų gyventojams padaryti dantų protezai, dar 4 gyventojai pastatyti
į eilę dantų protezavimui.
Socialinės globos namų gyventojai buvo vežami
konsultuoti gydytojo psichiatro į pirminės sveikatos priežiūros centrą per savaitę apie 10 gyventojų,
o nuo rugpjūčio mėnesio pradėjus dirbti gydytojui psichiatrui konsultacijos teikiamos globos
namuose. Globos namų gyventojai šeimos gydytojo, kitų specialistų nukreipimais buvo vežami
konsultuoti į kitas gydymo įstaigas:
•

Kauno medicinos universiteto klinikose konsultuoti 5 gyventojai;

•

Odos gydytojas konsultavo 26 gyventojus;

•

Okulistas konsultavo 12 gyventojų;

•

LOR gydytojas konsultavo 5 gyventojus;

•

Chirurgas konsultavo 21 gyventoją;

•

Psichologas konsultavo 10 gyventojų;

•

Endokrinologas konsultavo 9 gyventojus;

•

Stomatologai teikė paslaugas 5 – 6 gyventojams per savaitę.

Taip pat buvo konsultuojami ginekologo, traumatologo, urologo ir kitų specialistų.
Buvo atliekamos plaučių rengenogramos, atliekami kraujo, šlapimo tyrimai, atliekamos
echoskopijos, gastrofibroskopijos ir kita.
Socialinės globos namų gyventojai buvo gydomi ir kitose gydymo įstaigose:
•

Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje gydomi 5 gyventojai;

•

Naujosios vilnios psichiatrinėje ligoninėje buvo gydomi 5 gyventojai;

•

VšĮ Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninėje gydėsi 31 gyventojas: 1 gyventojas gydėsi
šešis kartus, 1 gyventojas penkis kartus, 2 gyventojai keturis kartus, 4 gyventojai po du
kartus, kiti po vieną kartą;

•

Vilkaviškio centrinėje ligoninėje buvo gydomi 14 gyventojai: du gyventojai buvo gydomi
du kartus;

•

Kauno medicinos universiteto klinikose buvo gydomi 3 gyventojai.

Kartą ketvirtyje buvo atliekami teikiamų paslaugų vertinimai globos namų
gyventojams. Dažniausiai buvo vertinama gerai arba labai gerai.
2011 metais į socialinės globos namus gyventi atvyko 18 žmonių: 5 moterys ir 13
vyrų. 4 iš jų buvo atvyko iš ligoninės, 1 gyventojas iš globos namų, kiti iš namų. Mirė 13 globos
namų gyventojų, 2 globos namų gyventojai išvyko gyventi į kitus globos namus.
2011 metų pabaigoje gyveno 299 gyventojai: 136 moterys ir 163 vyrai, 2 gyventojai
vyresni nei 85 metai, 12 gyventojų sulaukusių 80 – 84 metų, 41 gyventojas su sunkia negalia, 112
gyventojų su proto negalia, 187 gyventojai su psichine negalia.
Buvo tikrinama globos namų gyventojų asmeninės higienos
aplinkos švaros bei tvarkos laikymasis įvertinta gerai.

ir gyvenamosios

Buvo organizuotas susirinkimas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti,
kuriame kalbėjo gydytojas psichiatras Vytautas Vitkauskas.
Medikamentų per metus socialinės globos namų gyventojams nupirkta už 186100,00
lt.: nupirkta Tizercino už 30920,98 lt., Tiapridalio už 20792,41 lt., Leponexo už 12315,94 lt.,
Haloperidolio už 11009,79 lt., Buranilio už 8168,62 lt.
Bendradarbiaujant bendrosios praktikos slaugytojoms ir socialiniams darbuotojams
namų globos gyventojams buvo sudarinėjami individualūs socialinės globos mėnesiniai bei metiniai
planai.
2011 metų gruodžio mėnesį buvo įsteigti 3 etatai naujai pareigybei — slaugytojo
padėjėjo. Slaugytojo padėjėjos dirba su gyventojais turinčiais sunkią negalią.

3. SOCIALINIO DARBO PADALINYS

3.1. GYVENTOJŲ ADAPTACIJA SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE
2011 metais Didvyžių socialinės globos namuose apgyvendinta 18 asmenų: iš jų 5
moterys ir 13 vyrų. Iš Vilkaviškio rajono savivaldybės atvyko 3 žmonės, iš Kauno miesto
savivaldybės – 5 žmonės, po 2 žmones atvyko iš Kauno rajono ir Alytaus miesto savivaldybių, po 1
žmogų - iš Šakių, Širvintų, Raseinių, Alytaus rajono, Jurbarko ir Lazdijų rajonų savivaldybių. 2
žmonės atvyko iš Kauno Vilijampolės socialinės globos namų, 4 - iš Rokiškio psichiatrinės
ligoninės. Tarp savivaldybių, iš kurių atvyko asmenys ir socialinės globos namų pasirašyta 16
susitarimų dėl asmens apgyvendinimo Didvyžių socialinės globos namuose ir jam teikiamos
ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo. Tarp atvykusių 4 asmenys teismo sprendimu

pripažinti neveiksniais: trims globėju paskirta Didvyžių socialinės globos namai, o vieno iš jų
globėja yra mama.
2011 metais mirė 13 socialinės globos namų gyventojų, iš kurių 4 palaidoti Didvyžių
kapinėse, o kitus laidoti išsivežė artimieji.
Du socialinės globos namų gyventojai visam laikui išvyko iš socialinės globos namų į kitas
globos įstaigas.
3.2. GYVENTOJŲ RYŠIAI SU ARTIMAISIAIS
Metų bėgy socialiniai darbuotojai tarpininkavo gyventojams palaikant ryšius su jų
artimaisiais, padėjo užmegzti ryšį su nebendraujančiais giminaičiais, ieškojo naujų gyventojų
artimųjų. Tarpininkaujant įvairių savivaldybių seniūnijoms, iš kurių atvykę gyventojai, per
praėjusius metus pavyko užmegzti naujus ar atnaujinti seniai nutrūkusius ryšius su 10-ies gyventojų
artimaisiais.
Pavyko susisiekti su Audriūno Melnyko dukra, kuri galvojo, kad tėvas yra miręs. Taip
pat atsiliepė Valentino Gromovo dukra, gyvenanti Rusijoje ir dabar ji dažnai paskambina tėvui
telefonu. Romas Aleknevičius laiškais bendrauja su seserimi, kuri taip pat gyvena Rusijoje.
2011 metais 141 globos namų gyventoją bent kartą aplankė jų artimieji ir 43 gyventojai patys buvo
išvykę „atostogauti“ pas savo globėjus ar giminaičius. Vieniši - 102 gyventojai, kurie neturi
artimųjų ar artimieji lankyti juos ir bendrauti su jais atsisako.
Socialiniai darbuotojai gyventojų globėjus ir artimuosius nuolat informavo apie
gyventojų pakitusią sveikatos būklę, pranešinėjo apie jų išvykimą į stacionarias gydymo įstaigas,
mirties atveju.
3.3. SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Metų bėgy globos namų veikla ne kartą buvo publikuojama Vilkaviškio rajono
laikraštyje „Santaka“.
Globos namai šiltai bendravo su Sūdavos bendruomene, Didvyžių parapija. Parapijos
klebonas kartą per mėnesy aukojo šventas mišias globos namų koplytėlėje, lankė jų gyvenamuosius
kambarius, skaitė paskaitas, dalyvavo globos namuose organizuotuose renginiuose. Globos namų
neįgalieji aktyviai įsitraukė į parapijos religinį gyvenimą: sekmadieniais dalyvavo šv. Mišiose,
parapijoje vykusių atlaidų apeigose, globos namų giesmininkai giedojo sekmadieninių Šv. Mišių
metu Augalų kaimo bažnyčioje. Vienas gyventojas parapijos bažnyčioje nuolat patarnavo šv.
Mišioms.
Artimus ryšius palaikėme su Suvalkijos, Kalvarijos ir Ilguvos globos namais, Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Vilkaviškio skyriumi, Pilviškių dienos centru. Mūsų
gyventojai vyko į Suvalkijos globos namus, kur dalyvavo dviračių žygyje „Gamta – mums, mes –
gamtai“, į turistinį sąskrydį Ilguvoje „Ilguva 2011“, į šventę „Jūros pasaka“ Kalvarijos socialinės
globos namuose. 8 globos namų gyventojai svečiavosi Vilkaviškio rajono sutrikusio intelekto
jaunuolių profesinės reabilitacijos centre Pilviškiuose, kur vyko renginys „Seni draugai, nauji
draugai“. Mūsų socialinės globos namų futbolo komanda dalyvavo „TZMO BALTIK“ atstovybės
organizuojamame tarptautiniame futbolo turnyre „Seni Cup 2011“ Kėdainiuose. Taip pat trys
globos namų sportininkai vyko į Jasiuliškių socialinės globos namų organizuojamas LSOK stalo
teniso varžybas. 7 globos namų saviveiklininkai vyko į Rokiškyje vykusią Respublikinę globos
įstaigų menų dieną „Scenoje su žvaigžde“, kur pasirodė kartu su kraštiete dainininke Dane
Jurkšaityte. Taip pat 12 globos namų saviveiklininkų dainavo šventės „Pabūkime kartu“ metu.
Gyventojai taip pat vyko į pažintines ir kultūrines išvykas. Spalio mėnesį 23 globos namų
gyventojai turėjo galimybę nuvykti į labdaros renginį „Vilties festivalis“, vykusį Vilniuje,
„Siemens“ arenoje. 17 globos namų gyventojų vyko į Vilkaviškio kultūros centre rodomą

Keistuolių teatro spektaklį „Pati pačiausia pasaka“. 16 gyventojų važiavo į Kybartus, kur aplankė
knygnešių muziejų, paminklą, biblioteką, traukinių stotį, taip pat apsilankė Paežerių dvare. Vasarą
gyventojai iškylavo prie Paežerių ežero, buvo surengtas pėsčiųjų žygis į Procepolės miškelį.
Norintiems buvo organizuojama išvyka grybauti.
Metų bėgy globos namuose sulaukėme nemažai svečių. Vasario 16-os dienos
rytmetyje „Lietuva Nepriklausomybės kelyje“ dalyvavo svečiai iš Lietuvos Šaulių sąjungos. Tai
Vilkaviškio 4-osios rinktinės 6-osios kuopos P. Karužos vardo ansamblis „Šaulys“. Motinos dienos
proga koncertą globos namų gyventojams dovanojo kolektyvas „Sūduviai“, su spektakliu „Grybų
karas“ buvo atvykę lopšelio-darželio Buratinas vaikučiai, nuotaikingą programėlę parodė
Daržininkų pradinės mokyklos mokiniai, Vilkaviškio Aušros gimnazijos jaunimas kartu su globos
namų jaunimu žaidė krepšinį, grojo būgnais, elektrinėmis gitaromis, leido šiais instrumentais
pagroti ir globos namų gyventojams. Globos namuose viešėjo ir Vilkaviškio baikerių klubo
motociklininkai, kurie šiltai ir draugiškai bendravo su globos namų gyventojais, atsakinėjo į
klausimus, kartu žaidė žaidimus, atliko įvairias užduotis. Taip pat globos namuose svečiavosi
Vištyčio regioninio parko darbuotojai, kurie skaitė paskaitą apie gamtą. Advento popietėje su savo
programa dalyvavo ansamblis „Rudenėlis“.
Mūsų globos namų gyventojų darbeliai buvo eksponuojami ir už globos namų ribų –
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padalinyje,
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, Vilkaviškio parapijos salėje. Taip pat globos namų gyventojų
darbelių buvo galina įsigyti Kalėdinėje mugėje-pardavime Vilkaviškio kultūros centre. Buvo išleista
pirmoji Ivetos Korsakienės eilėraščių knyga „Svajonių šaly“.
Socialinei gyventojų integracijai į visuomenę trukdė kai kurių globos namų gyventojų
netinkamas elgesys. Pasitaikė atvejų, kuomet globos namų gyventojai savavališkai išėjo iš globos
namų į gretimuose kaimuose esančias parduotuves, ten vartojo alkoholį, konfliktavo su vietiniais
gyventojais, darbuotojams ne kartą teko vykti jų parsivežti. Taip pat dėl netinkamo gyventojų
elgesio pavartojus alkoholinius gėrimus ne kartą teko kviesti policijos pareigūnus. Už Gyventojų
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus netoleruojamas gyventojų elgesys 3 kartus buvo svarstomas
Gyventojų tarybos susirinkimuose, esant reikalui pasikviečiant administracijos atstovą.
2011 m. 4-iems globos namų gyventojams buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai: Robertui
Švatrinui dėl globos namų gyventojo Algirdo Aleinikovo sumušimo, Juozui Bašinskui dėl Rimo
Jančiausko sumušimo. Taip pat Mindaugui Laurenavičiui ir Juozui Mockui dėl Gintaro Čapliko
sumušimo apiplėšimo tikslais.
Metų bėgy 6 teismai vyko dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ar pakeitimo,
dviejuose teismuose teko atstovauti globos namų gyventojus dėl leidimo parduoti turtą – butą ir
žemės sklypą.
3.4. SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS
Gyventojai, kurie patys pagal galimybes tvarkosi savo gyvenamą aplinką, asmens
higieną ir stengiasi būti kuo mažiau priklausomi nuo aptarnaujančio personalo gyvena globos namų
tarnybiniuose butuose. 2011 metais buvo suremontuotas ir paruoštas gyventi dar vienas butas, todėl
metų pabaigoje tarnybiniuose butuose jau gyveno 67 gyventojai. Viename bute kartu gyvena po 6
-7 žmones, kambaryje - iki 3. Gyventojų savarankiškumo ugdymui butuose įrengta virtuvė su
buitine technika (elektrinė viryklė, skalbimo mašina, lyginimo lenta), darbo terapijai - užimtumo
kambarys. Gyventojai mokomi savarankiškai tvarkytis savo buitį. Visi moka naudotis virduliais,
dulkių siurbliais, didelė dalis gyvenančių butuose savarankiškai naudojasi mikrobangų krosnele,
skalbimo mašina – patys susideda rūbus į automatinę skalbimo mašiną ir nustato reikiamą
programą. 14 butuose gyvenančių gyventojų nuolat gaminasi maistą ten įrengtoje virtuvėlėje, kelios
moterys kartais net neina valgyti į globos namų valgyklą, nes valgo savo pasigamintą maistą, taip
pat domisi maisto gamyba, noriai išbando naujus patiekalų receptus, maisto gamybai naudoja savo

užsiaugintas daržoves. Butų gyventojai savarankiškai užsiaugino gėlių daigų balkonų apželdinimui,
prižiūrėjo aplinką, pertvarkė įruoštus gėlynus, tvarkė gyventojų kapines, 14 gyventojų turi po savo
dirbamos žemės plotelį, kur užsiaugina daržovių. Iš užaugintų daržovių virtuvėlėje gaminasi
mišraines žiemai, verda uogienes. Taip pat butuose gyvenantys gyventojai aktyviai dalyvauja
globos namų teritorijos tvarkymo talkose. Butų gyventojai dažnai važiuoja apsipirkti į Vilkaviškį.
Apsipirkimų metų jie stengiasi patys, be darbuotojų pagalbos, išsirinkti norimą prekę, apsvarsto, ar
tikrai ta prekė jiems reikalinga. 16 gyventojų už sutaupytus pinigus nusipirko įvairių daiktų: lovų,
mobiliųjų telefonų, televizorių, skaitmeninio ryšio priedėlių televizoriams ir pan.
17 bendruose globos namų skyriuose gyvenančių gyventojų taip pat įsigijo baldų,
vertingų daiktų. Tai CD grotuvas, spinta, mobilieji telefonai, televizoriai, kušetės, sofa-lova,
komoda, elektrinis virdulys, televizoriaus antena, eglutė. Nemaža globos namų gyventojų dalis
aktyviai dalyvavo aplinkos, kapinių tvarkymo talkose. 21 gyventojas dažnai gaminosi maistą globos
namuose įrengtoje virtuvėlėje. Laisvalaikiu keletas globos namų moterų mezgė kojines, liemenes,
megztinius, servetėles, du vyrai siuvinėjo paveikslus, paveikslėlius, vienas gyventojas iš kartono
daro įvairius daiktus, dekoracijas.
Globos namų gyventojas Giedrius Savickas savo siuvinėtus paveikslus vežė į
Kalėdinę parodą-pardavimą, organizuojamą Vilkaviškio kultūros centre.
3.5. SAVIRAIŠKOS VEIKLA
Ugdant gyventojų darbinius įgūdžius, taikant grupinės terapijos metodus ir skatinant
gyventojus realizuoti savo pomėgius socialinės globos namuose veikia įvairūs būreliai, į saviraiškos
veiklą stengiamasi įtraukti kuo daugiau socialinės globos namų gyventojų.
Gyventojų tarybos veikla
Koordinatorius – socialinė darbuotoja Dana Čapskienė. Gyventojų tarybą sudarė 8
socialinės globos namų gyventojai: pirmininkas – Narvydas Paulionis, pavaduotojas – Algimantas
Jucaitis, sekretorė – Leonora Barauskienė ir 5 nariai – Jonas Salanauskas, Kęstutis Sobeckis,
Leokadija Brazaitienė, Marius Bondarenko ir Ekvelina Vaitkevičienė. Ši Gyventojų tarybos sudėtis
patvirtinta socialinės globos namų direktorės įsakymu.
Metų pradžioje susirinkimo metu Gyventojų tarybos nariai pasiskirstė pareigomis,
sudarė metinį veiklos planą. Gyventojų tarybos susirinkimai vyko kartą savaitėje. Reikalui esant į
susirinkimus buvo kviečiami padalinių vadovai. Visi susirinkimai buvo protokoluojami.
Per metus Gyventojų taryba gavo 3 pranešimus apie gyventojus, nusižengusius vidaus
tvarkos taisyklėms. Visi buvo apsvarstyti susirinkimų metu, reikalui esant buvo kviečiami
socialinės globos namų administracijos atstovai. Patys Gyventojų tarybos nariai ieškojo būdų, kaip
padėti nusižengusiems draugams, siūlydavo auklėjamojo pobūdžio priemones (užsiimti darbine
veikla, neleisti vykti į ekskursijas, išvykas ir pan.). Kartą ketvirtyje Gyventojų taryba vertino
gyventojams teikiamas paslaugas.
Per metus Gyventojų taryba suorganizavo du bendrus gyventojų susirinkimus,
kuriuose dalyvavo padalinių vadovai, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai.
Susirinkimų metu paskaitą „Geras žodis duris atidaro“ skaitė parapijos klebonas Antanas Kreišis.
Paskaitos klausėsi apie 60 gyventojų. Paskaitoms „Ar lengva susirasti draugą“, „Alkoholio ir
cigarečių žala“ bei „Būk sąžiningas“ savarankiškai pasiruošė ir jas skaitė gyventojai Leonora
Barauskienė ir Renatas Burkšaitis. Paskaitų metu buvo rodoma filmuota medžiaga. Šių paskaitų
klausėsi nuo 60 iki 70 gyventojų.
Gyventojų tarybos nariai – Narvydas Paulionis ir Algimantas Jucaitis sunkią negalią
turintiems gyventojams skaitė žurnalus, knygeles, pravesdavo įvairias popietes bei literatūrines
valandėles – „Lietuvos pilys, piliakalniai ir dvarai“, „Vilkaviškio kraštas ir įžymūs žmonės“,
„Selemono Paltanavičiaus kūryba apie gamtą“, „Juozo Nekrošiaus kūryba“, skaitė R. Skučaitės, A.

Dabulskio, M. Vainilaičio, A. Matučio, P. Cvirkos, P. Mašioto bei kitų autorių kūrybą. Padėdavo
sunkiai vaikštantiems išeiti pasivaikščioti, nueiti į koplytėlę, į socialinės globos namuose
vykstančius renginius, biblioteką. Kiekvieną mėnesį vykdavo kapinių, socialinės globos namų
aplinkos tvarkymo talkos. Gyventojų tarybos nariai suorganizavo išvyką grybauti. Nepavyko
suorganizuoti išvykos po Panemunės pilis.
Gyventojų taryba padėjo adaptuotis į socialinės globos namus naujai atvykusiems
gyventojams. Reikalui esant budėdavo prie valgyklos, padėdavo organizuoti renginius, šventes, rašė
straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“.
Tikybos būrelio veikla
Iki liepos mėnesio būrelio veiklą organizavo socialinio darbuotojo padėjėja Vida
Valentienė. Nuo gruodžio mėnesio tikybos būrelio veiklą organizuoja socialinių paslaugų įstaigų
užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė. Būrelį nuolat lankė 23 socialinės globos namų
gyventojai: Bronė Aleksandravičiūtė, Narvydas Paulionis, Viktoras Vėbra, Jonas Salanauskas,
Erdmė Kniežienė, Jadvyga Venskevič, Modestas Trečiokas, Ala Bogaček, Vida Veiverienė, Janina
Čepaitė, Eugenijus Baranauskas ir kt. Metų eigoje būrelyje apsilankė dar apie 60 tikinčiųjų. Būrelis
vyko du kartus savaitėje - trečiadieniais ir penktadieniais.
Socialinės globos namų tikintieji kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį dalyvavo Šv.
Mišiose socialinės globos namų koplytėlėje (nuo 30 iki 70). Metų eigoje buvo laikomos bendros
mišių, taip pat buvo laikomos mišios už mirusius socialinės globos namų gyventojus.
Metų bėgyje būrelio nariai mokėsi savarankiškai pravesti užsiėmimus koplytėlėje: skaityti maldas,
litanijas, skaitinius iš biblijos, giedoti giesmes. Socialinės globos namų tikintieji savarankiškai
palaikė tvarką koplytėlėje, prižiūrėjo gėles, patarnavo kunigui, mišių metu giedojo giesmes.
Vasario mėnesį į globos namų koplyčią buvo atvežtas Dievo gailestingumo paveikslas, vasario 10
dieną buvo aukojamos mišios paveikslo garbei.
Gruodį buvo paminėtos socialinės globos namų koplyčios atidarymo metinės, Šv.
Mišias laikė Didvyžių parapijos klebonas.
Prieš Kalėdas būrelio nariai savarankiškai budėjo koplytėlėje, paruošė prakartėlę,
pasipuošė eglutę.
Sporto būrelio veikla
Sporto būrelio veiklą organizavo socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė.
Užsiėmimai vyko pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, nuolat sportavo 20
gyventojų, nuo 15 iki 25 gyventojų ateidavo rečiau. Naujai į sporto būrelio veiklą įsitraukė 3
gyventojai. Aktyviausi sportininkai: Eugenijus Baranauskas, Nerijus Bušniauskas, Leonora
Barauskienė, Viktoras Vėbra, Nadežda Smirnova, Meilutė Varnaitė, Modestas Trečiokas, Jonas
Kazakevičius, Romas Aleknevičius ir Antanas Dvilinskas.
Metų bėgyje bendrų skyrių gyventojai buvo mokomi žaisti stalo žaidimus, stalo tenisą,
futbolą, tinklinį, krepšinį, kvadratą, sportinius įgūdžius gyventojai lavino sporto salėje – treniravosi
treniruokliais, mynė dviračius, kilnojo svarmenis, darė atsilenkimus, atsispaudimus, mankštinosi
kamuoliukų baseine, ant masažinių krėslų, darė įvairius pratimus, lavino įvairius kūno raumenis,
mušė bokso „kriaušę“. Žiemos metu slidinėjo slidėmis ir rogutėmis.
Gegužės mėnesį socialinės globos namuose vykusiose stalo teniso varžybose moterų grupėje
prizines vietas laimėjo: Nadežda Smirnova ir Aistė Daktaraitė, vyrų grupėje – Kęstutis Žaltauskas ir
Algirdas Sadauskas.
Taikliausios rankos varžybose dalyvavo 28 socialinės globos namų gyventojai.
Prizines vietas moterų grupėje laimėjo Nadežda Smirnova, Jolanta Avinaitė ir Aistė Daktaraitė, o
vyrų grupėje – Simonas Bakšys, Romas Aleknevičius ir Kęstutis Žaltauskas. Padėka buvo
apdovanotas Irenijus Maldeikis.

Smiginio varžybose dalyvavo 18 gyventojų. Moterų grupėje prizines vietas laimėjo
Vida Veiverienė, Nadežda Smirnova ir Leokadija Brazaitienė, vyrų grupėje – Algirdas Žukauskas,
Julius Lankelis ir Leonas Bogrovas.
Šaškių varžybose dalyvavo 17 gyventojų. Prizines vietas moterų grupėje laimėjo
Meilutė Varnaitė, Jadvyga Matulevič ir Marija Škėmaitė, o vyrų grupėje – Algimantas Remeika,
Renatas Burkšaitis ir Romas Aleknevičius.
Jėgos išbandymo varžybose buvo keliama gira, hanteliai ir daromi atsilenkimai.
Dalyvavo 4 moterys ir 14 vyrų. Iš moterų 1-ąją vietą laimėjo Nadežda Smirnova, 2-ąją – Aistė
Daktaraitė, o 3-ioji vieta atiteko Leonorai Barauskienei. Vyrų grupėje prizines vietas laimėjo
Eugenijus Baranauskas, Modestas Trečiokas ir Andrius Lazauskas.
Rudens kroso varžybose ir 100 metrų bėgime, ir 1000 metrų bėgime 1-ąsias vietas
užėmė Simonas Bakšys ir Jolanta Avinaitė, 2-ąsias – Andrius Lazauskas ir Aistė Daktaraitė.
Birželio 20-21 dienomis socialinės globos namų futbolo komanda dalyvavo „TZMO
BALTIK“ atstovybės organizuojamame tarptautiniame futbolo turnyre „Seni Cup 2011“
Kėdainiuose. Dėl geriausios futbolo komandos vardo varžėsi Zarasų, Jasiuliškių, Suvalkijos,
Prūdiškių, Skėmų, Aknystos, Aukštelkės socialinių globos namų komandos bei svečiai iš Latvijos ir
Baltarusijos.
Liepos mėnesį socialinės globos namų sportininkai vyko į Ilguvos socialinės globos
namų organizuojamą turistinį sąskrydį „Ilguva 2011“. Taip pat mūsų gyventojai dalyvavo
Suvalkijos globos namų surengtame dviračių žygyje „Gamta – mums, mes – gamtai“.
Rugpjūtį mūsų globos namuose vyko kvadrato varžybos, kuriose dalyvavo Kalvarijos,
Suvalkijos ir mūsų, Didvyžių, socialinės globos namų komandos. Pirmąją vietą iškovojo Didvyžių
socialinės globos namų komanda, antrąją – Kalvarijos, o trečioji vieta atiteko Suvalkijos globos
namų komandai.
Lapkričio mėnesį trys globos namų sportininkai – Jolanta Avinaitė, Kęstutis
Žaltauskas ir Eugenijus Baranauskas vyko į Jasiuliškių socialinės globos namų organizuojamas
LSOK stalo teniso varžybas, kurios vyko Vidiškių pagrindinėje mokykloje.
Gruodžio 15 dieną Didvyžių socialinės globos namuose pirmą kartą buvo
organizuojamos stalo teniso varžybos globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio taurei laimėti,
kuri kiekvienais metais liks pas nugalėtojų komandą. Po atkaklios kovos bendroje komandinėje
įskaitoje taure džiaugėsi Didvyžių socialinės globos namų komanda. Pirmąją vietą laimėjo svečias
Petras Žilionis, 2-ąją – globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas Žydrūnas Stelmokas, o trečioji
vieta atiteko globos namų gyventojui Gediminui Jurkšai. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti
medaliais.
Spalio 7 dieną sporto būrelio nariai turėjo galimybę vykti į ekskursiją – lankėsi
Kybartų miestelyje, Paežerių dvare.
Kulinarijos būrelio veikla
Iki liepos mėnesio kulinarijos būreliui vadovavo socialinio darbuotojo padėjėja
Ramunė Brazauskienė, o nuo liepos mėnesio - socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė
Lolita Stankienė. Kulinarijos būrelio narių skaičius metų bėgyje svyravo nuo 7 iki 10. Metų bėgyje į
būrelio veiklą įsitraukė 4 nauji nariai – Mindaugas Laurenavičius, Stasė Barzdžiukaitė, Antanas
Čalna ir Jolanta Montvilaitė. Aktyviausi būrelio veikloje buvo Lina Petraitytė, Arūnas Blaževičius,
Stasė Barzdžiukaitė, Vida Veiverienė, Jolanta Montvilaitė, Aušra Mazaliauskaitė, Eugenijus
Baranauskas, Mindaugas Laurenavičius.
Dažniausiai būrelio nariai gaminosi patiekalus iš savo turimų produktų (kepė miltinius
ir bulvinius blynus, sausainius, pyragus, obuolius su žele, gamino balandėlius ir pan.), ruošėsi savo
ar draugų gimtadieniams. Būrelio nariai Lina Petraitytė ir Modestas Trečiokas rinko ir rašė
patiekalų receptus į laikraščio „Likimo draugas“ rubriką „Kulinarijos kampelis“. Taip pat būrelio
nariai mielai ruošdavo įvairius patiekalus (blynus, keksiukus, bandeles, sausainius, pyragus)

intensyvių slaugos skyrių gyventojams. Kulinarijos būrelio nariai ne tik gaminasi įvairius
patiekalus, bet ir susitvarko savo darbo vietą, padeda palaikyti tvarką ir švarą virtuvėlėje.
Kulinarijos būrelio nariai užsiėmimų metu turėjo galimybę ne tik išmokti kulinarijos
paslapčių, bet ir stalo serviravimo, etiketo pagrindų, taip pat rinko ir klijavo patiekalų receptus.
Kulinarijos būrelio nariai virtuvėlėje šventė įvairias šventes – Kalėdas, Velykas,
Valentino dieną, gimtadienius, gamino tradicinius Velykų ir Kalėdų patiekalus, mokėsi įvairiais
būdais marginti margučius, prisidėjo ir prie kitų renginių – virė žolelių arbatas, Užgavėnėms kepė
blynus ir pyragus, Joninių šventei iškepė pyragą, virė bulves su lupenomis aplinkos tvarkymo
talkoje dirbusiems talkininkams, Grybų šventei virė grybų sriubą. Kulinarijos būrelio narių keptais
pyragais ir keksais galėjo pasidžiaugti ir pasivaišinti globos namų svečiai – Sūduvių kolektyvas,
koncertavęs Motinos dienos proga, vaikų lopšelio darželio Buratinas vaikučiai, Daržininkų
mokyklos mokiniai. Globos namų sportininkai kulinarijos būrelio keptą pyragą lauktuvių vežė į
Jasiuliškių socialinės globos namus.
Keramikos būrelio veikla
Keramikos būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė
Danguolė Dereškienė. Metų eigoje keramikos būrelio užsiėmimus lankė 15 gyventojų, šešiems iš jų
šis užsiėmimas buvo visiškai naujas. Aktyviausi būrelio nariai - Irena Darčianovaitė, Aistė
Daktaraitė, Lina Petraitytė, Nijolė Minkštimaitė, Modestas Trečiokas, Erika Muleckaitė, Marija
Škėmaitė.
Keramikos būrelio nariai iš molio ir modelino lipdė įvairius darbelius - suvenyrus,
vazeles, gėles, žvakides, gyvūnų ir paukščių figūrėles, raganas ir raganius, undines, Užgavėnių
kaukes, Velykines vištas ir viščiukus, kiškučius, ir pan. Nulipdytus gaminius būrelio nariai
apipavidalino, dekoravo. Įvairių sportinių varžybų dalyviai galėjo pasidžiaugti būrelio narių
nulipdytais medaliais ir suvenyrais, taip pat gyventojų darbeliai buvo dovanojami globos namų
svečiams, patiems gyventojams įvairių renginių metu. Pačių pagamintais darbeliais buvo puošiamos
globos namų patalpos, gyvenamieji kambariai.
Be keramikos darbų būrelio nariai galėjo susipažinti ir su kita menine technika –
mokėsi daryti darbelius iš laikraščių (kaukes, butelių apdailą, rėmelius paveikslams), siuvo lėles,
nykštukus ir kojines Kalėdų eglutės papuošimui. Metų pabaigoje Irena Darčianovaitė ir Modestas
Trečiokas mokėsi pasigaminti karnavalines kaukes bei domino. Daugelis globos namų gyventojų į
keramikos patalpas užsuka tik piešti ir spalvinti.
Balandžio mėnesį globos namuose buvo surengta keramikos darbelių paroda, gruodį
keramikos būrelio narių darbeliais galėjo pasigrožėti Vilkaviškio miesto visuomenė šventės
„Pabūkime kartu“ metu, taip pat gruodžio mėnesį darbeliai buvo eksponuojami parodoje –
pardavime Vilkaviškio kultūros centre.
Rankdarbių būrelio veikla
Rankdarbių būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo
specialistė Lolita Stankienė. Rankdarbių būrelių narių skaičius metų bėgyje svyravo nuo 7 iki 12.
Aktyviausi būrelio nariai - Rita Baršauskaitė, Stasė Barzdžiukaitė, Antanas Čalna, Irena
Darčianovaitė, Danuta Tomašaitė, Ramutė Apalionija Globytė, Lina Petraitytė, Aistė Daktaraitė.
Metų bėgy į būrelio veiklą įsitraukė Nijolė Minkštimaitė, Dalė Petkūnienė, Erdmė Kniežienė,
Aldona Budrevičienė.
Sunkesnę negalią turintys vėlė rutuliukus, virveles, plokščią veltinį, mokėsi nerti
pynutę, užsidėti akis ant virbalų, megzti gerosiomis akimis. Šiuos darbus geriausiai atlikti sekėsi
Rita Barauskaitei ir Stasei Barzdžiukaitei. Gabesni išmoko velti tūrinį veltinį, megzti su karoliukais,
siuvinėti adinukės dygsnius, jungti įvairias technikas viename darbe, dirbti su oda. Irenai
Darčianovaitei labai puikiai sekėsi velti riešinę, skrybėlę, siuvinėti adinuke bei dirbti su oda.

Rankdarbių būrelio darbeliai buvo eksponuojami globos namuose vykusiose parodose,
skirtose Valentino dienai, Velykoms, Kalėdoms, parodoje „Gražiausias žiedas“. Taip pat darbeliai
buvo eksponuojami Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės
padalinyje, Vilkaviškio parapijos salėje bei viešojoje bibliotekoje.
Rankdarbių būrelio nariai savo gamintais darbeliai prisidėjo prie įvairių renginių:
pagamino padėką Šaulių sąjungos kolektyvui, mezgė lėlę knygnešių būrelio vaidinimui, Kaziuko
mugėje prekiavo savo pagamintais darbeliais, margino margučius, mezgė batelius dramos būrelio
vaidinimui, taip pat kojines ir pirštines, kurias gerumo akcijos „Kalėdos – tai šventė visiems“ metu
padovanojo silpnesniems globos namų gyventojams, gamino puokštes įvairioms progoms, prizus ir
suvenyrus globos namų svečiams, patiems gyventojams įvairių renginių metu. Pačių pagamintais
darbeliais buvo puošiamos globos namų patalpos, gyvenamieji kambariai.
Gruodžio mėnesį rankdarbių būrelio nariai kartu su kulinarijos būrelio nariais ir
Gyventojų taryba organizavos popietę „Senuosius palydint“.
Kompiuterinis raštingumas
Kompiuterinio raštingumo gyventojus mokė socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė.
Metų pradžioje būrelį lankė 14 gyventojų, o metų bėgyje į būrelio veiklą įsitraukė dar 2 gyventojai.
Aktyviausi lankytojai: Gediminas Jurkša, Narvydas Paulionis, Marius Bondarenka, Modestas
Trečiokas, Aistė Daktaraitė, Leonora Barauskienė. Metų bėgyje būrelį lankyti pradėjo Viktoras
Vėbra, Ala Bogaček ir Laimutis Grigaliūnas.
Nuolat lankantys užsiėmimus gyventojai gilino savo įgūdžius kompiuterinio
raštingumo srityje, perrašydavo straipsnius socialinės globos namuose leidžiamam laikraščiui, rašė
savo kūrybą, mokėsi dirbti interneto pagalba, kūrėsi elektroninio pašto dėžutes, interneto
naršyklėse ieškojo susirašinėjimo draugų. Keturi būrelio nariai mokėsi naudotis internetu.
Pradedantieji užsiėmimo metu mokėsi savarankiškai įjungti ir išjungti kompiuterį, susirasti norimą
programą, spausdinti tekstą, pradėti rašyti iš naujos eilutės, parašyti didžiąją raidę, padėti tašką,
kablelį, kabutes, brūkšnelį, daugtaškį, dvitaškį, skliaustelius reikiamose vietose.
Besimokantys rašyti rašė laiškus savo artimiesiems, mokėsi piešti kompiuteriu.
Gediminas Jurkša, Modestas Trečiokas, Aistė Daktaraitė, Leonora Barauskienė turi susikūrę savo
elektroninio pašto dėžutes. Gediminas Jurkša susirašinėja su broliu gyvenančiu Anglijoje, o
Leonora Barauskienė susirašinėja su savo vaikais. Internetu mokėsi dirbti šie gyventojai: Leonora
Barauskienė, Vilma Govoruchina, Mindaugas Laurenavičius, Laimutis Grigaliūnas, Modestas
Trečiokas.
Rugsėjo mėnesį globos namuose vyko kompiuterinių piešinių paroda „Mūsų įvairūs
darbai“, kurioje buvo eksponuojami Renato Burkšaičio ir Onos Valaitytės kompiuteriniai piešiniai.
Būrelio nariai prisidėjo prie renginių, kurių metu buvo demonstruojamos skaidrės bei
rodoma filmuota medžiaga.
Žvejų būrelio veikla
Žvejų būrelio veiklą organizavo socialinio darbuotojo padėjėjai Vytautas Bernotas ir
Egidijus Jonavičius. Metų pradžioje būrelį lankė 8 globos namų gyventojai. Metų bėgyje būrelio
narių skaičius išaugo iki 10-ies. Aktyviausi būrelio nariai - Antanas Čalna, Česlovas Stukanovas,
Vladimir Daržinkevič, Kęstutis Sobeckis, Petras Štaraitis.
Kartą ketvirtyje vyko būrelio narių susirinkimai, kurių metu būrelio nariai
prisimindavo žvejų būrelio taisykles, vyko pokalbiai apie saugią žvejybą, dalinosi įspūdžiais apie
sugautas žuvis. Metų eigoje vyko individualūs ir grupiniai pokalbiai, būrelio nariai buvo mokomi
pasiruošti meškerę žvejybai, užrišti kabliuką, pasirinkti masalą ir pan. Žiemos metu vyko pokalbiai
apie poledinę žūklę, tinkamą aprangą žvejybai ant ledo, saugią žvejybą. Būrelio nariai tvarkė
tvenkinio aplinką, žiemos metu rūpinosi, kad tvenkinyje neuždustų žuvys – nuo ledo valė sniegą, su
grąžtu gręžė eketes. Prie šių darbų daugiausiai prisidėjo Kęstutis Sobeckis, Vladimiras

Daržinkevičius, Algimantas Remeika, Juozas Bašinskas. Būrelio nariai skaitė žurnalą „Žvejys ir
žuvys“, žiūrėjo televizijos laidas apie žvejybą, aptardavo perskaitytus straipsnius, matytus
reportažus, dalinosi savo įspūdžiais.
Birželio mėnesį vyko žvejų varžybos „Pagavau aš žuvį didelę ir mažą“, kuriose
varžėsi 8 žvejų būrelio nariai. Liepos mėnesį žvejų būrelio nariai prisidėjo prie Neptūno šventės
ruošimo.
Knygnešių būrelio veikla
Knygnešių būrelio veiklą organizavo socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė.
Knygnešių būrelio užsiėmimus lankė 18 socialinės globos namų gyventojų. Dauguma būrelio narių
stropiai lankė užsiėmimus ir atliko jiems pavestas užduotis. Jie patys galvojo, ką veiks užsiėmimų
metu ir dalyvavo ruošiant metinį planą ir planuojant renginius. Daug pasiūlymų teikdavo Narvydas
Paulionis, Algimantas Jucaitis ir Lina Petraitytė.
Būrelis glaudžiai bendradarbiavo su biblioteka, padėjo paruošti bei pravesti renginius,
padėjo tvarkyti knygas. Labai stropiai ir rūpestingai knygas klijavo Sigutė Raulinaitienė.
Knygnešio dienai paminėti būrelio nariai pastatė ir suvaidino spektakliuko „Žvėrelių
pasaka apie sunkią knygnešio dalią“ II-ąją dalį. Gegužės mėnesį pravedė popietę „Mano mėgstamo
kūrinio skaitiniai“, kurioje savo mėgstamus kūrinius skaitė 20 globos namų gyventojų. Vasarą
būrelio nariai surengė turistinį žygį į Procepolės mišką. Taip pat paruošė ir pravedė greito mąstymo
žaidimų popietę, kuriai klausimus ruošė Algimantas Jucaitis, o Narvydas Paulionis sukūrė eiles.
Balandžio ir gegužės mėnesiais būrelio nariai skaitė ir nagrinėjo G. Ilgūno knygą „Knygnešio
kelias“, rugsėjį pravedė pažintinę valandėlę su knygomis-albumais silpnesniems globos namų
gyventojams. Spalio mėnesį kartu su sporto būrelio nariais vyko į ekskursiją po Kybartų miestelį,
kur aplankė paminklą knygnešiams atminti, miesto biblioteką, dailininko Levitano paminklą,
geležinkelio stotį, Paežerių dvarą. Gruodžio mėnesį būrelio nariai pravedė viktoriną „Lietuvos
istorijos kelias“.
Apie vykusius renginius būrelio nariai mielai rašo į laikraštį „Likimo draugas“.
Šokių būrelio veikla
Šokių būrelio veiklą organizavo socialinė darbuotoja Giedrutė Merkevičienė. 2011aisiais būrelis veikė tik iki birželio mėnesio, vėliau būrelio nariai susirinkdavo parepetuoti tik tada,
kai reikėdavo renginius paįvairinti šokiais. Aktyviausi šokėjai - Aistė Daktaraitė, Eugenijus
Baranauskas, Jolanta Montvilaitė, Sigutė Raulinaitienė, Kęstutis Sobeckis, Žaneta Bartaševičienė,
Simonas Bakšys.
Balandžio mėnesį visi būrelio nariai dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinei šokio
dienai – kiekvienas būrelio narys šoko pagal savo pasirinktą mėgstamiausią muziką, o kiti renginio
dalyviai turėjo kuo tiksliau atkartoti parodytus judesius. To paties renginio metu būrelio nariai
Kęstutis Sobeckis, Eugenijus Baranauskas ir Jolanta Avinaitė, padedami būrelio vadovės, sukūrė
šokio kompoziciją pagal E. Ostapenkos dainą „Dviratukas“.
Gruodžio mėnesį būrelio vadovė su gyventoju Petru Blažausku Rokiškyje vykusioje
šventėje, skirtoje Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, šoko tango globos namų
dainininkams kartu su Dane Jurkšaityte atliekant dainą „Rudens tango“. Taip pat gruodžio mėnesį
susibūręs darbuotojų kolektyvas dovanojo šokį globos namų gyventojams.
Dramos būrelio veikla
Dramos būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė
Danguolė Dereškienė. Dramos būrelį lankė neabejingi dramai ir vaidybai globos namų gyventojai.
Metų bėgy dramos būrelis pasipildė trimis naujais nariais. Metų pabaigoje būrelį lankė 16 artistų.
Tai Meilutė Varnaitė, Olga Voložko, Jolanta Avinaitė, Nadežda Smirnova, Nerijus Bušniauskas,

Mindaugas Viesa, Modestas Trečiokas, Petras Blažauskas, Jonas Salanauskas, Antanas Čalna, Vida
Veiverienė ir kt.
Būrelio nariai atsakingai lankė repeticijas, kartą per mėnesį rinkosi į susirinkimus,
kurių metu aptardavo, ką nuveikė, kas sekėsi, o kur reikia pasistengti labiau, patys save
įsivertindavo, pakritikuodavo.
2011 metais buvo paruoštas spektaklis „Laiptais aukštyn“, kurio veiksmas nukėlė
žiūrovus į Kleopatros ir Cezario valdymo laikus. Spektaklio premjera įvyko birželio mėnesį ir
sužavėjo žiūrovus. Globos namų gyventojų ir darbuotojų pageidavimu rugpjūčio mėnesį spektaklis
buvo rodomas pakartotinai. Gruodžio 4 dieną spektaklis buvo pristatytas Vilkaviškio miesto
visuomenei šventės „Pabūkime kartu“ metu.
Rugsėjo mėnesį buvo paruošta jumoristinė programa, skirta Socialinių darbuotojų
dienai paminėti.
Saviveiklos būrelio veikla
Saviveiklos būreliui iki liepos mėnesio vadovavo socialinė darbuotoja Vida
Valentienė. Nuo rugpjūčio saviveiklos būreliui vadovauja socialinių paslaugų įstaigų užimtumo
specialistė Jūratė Stankevičienė. Saviveikloje dalyvavo 42 globos namų gyventojai. Saviveiklos
būrelio sudėtis – liaudiškos muzikos kapela, solistai, mišrūs duetai, vyrų ansamblis, vyrų ir moterų
chorai, mišrūs ansambliai, džentelmenų trio, giesmininkų būrelis. Kiekvieną savaitę vyko
saviveiklininkų ir giesmininkų repeticijos.
Sausio mėnesį buvo pradėta ruošti nauja koncertinė programa „Skamba dainos
širdyje“. Vasario mėnesį saviveiklininkai grojo ir dainavo Valentino dienos renginyje „Ištarki man
myliu“. Taip pat saviveiklininkai savo trankia muzika labai pagyvino Užgavėnes, Kaziuko mugę.
Balandį saviveiklos kolektyvas dalyvavo renginiuose „Atspėk dainą“, „Šv. Velykų belaukiant“,
gegužę grojo ir dainavo renginyje „Pražydo meilė gegužės žieduose“, balandį - Joninių šventėje
„Papartėli, papartėli, kur gi tu slepies?“. Penktadieniais saviveiklininkai grojo šokiuose, taip pat,
reikalui esant, dalyvaudavo ir bibliotekoje vykstančiuose renginiuose. Giesmininkų būrelio nariai
giedojo Šv. Mišiose, mokėsi giedoti įvairias giesmes. Liepos mėnesį įvyko saviveiklos kolektyvo
atsisveikinimo koncertas, kadangi muzikos vadovė Vida Valentienė išėjo iš darbo.
Nuo rugpjūčio saviveiklos būreliui pradėjo vadovauti socialinių paslaugų įstaigų
užimtumo specialistė Jūratė Stankevičienė. Į pirmąsias repeticijas gyventojai rinkosi negausiai,
jautėsi nepasitikėjimas. Tačiau pamažu pradėjo formuotis kolektyvo branduolys, gyventojai,
mėgstantys dainuoti, lankė repeticijas. 8 globos namų gyventojų ansamblis dainavo Vilkaviškio
rajono sutrikusio intelekto jaunuolių profesinės reabilitacijos centre Pilviškiuose vykusiame
renginyje „Seni draugai, nauji draugai“. 7 globos namų saviveiklininkai vyko į Rokiškyje vykusią
Respublikinę globos įstaigų menų dieną „Scenoje su žvaigžde“, kur pasirodė kartu su kraštiete
dainininke Dane Jurkšaityte. Taip pat 12 globos namų saviveiklininkų dainavo šventės „Pabūkime
kartu“ metu.
3.6. GYVENTOJŲ SAVIŠVIETA IR KŪRYBA
Laikraščio „Likimo draugas“ leidyba
Už laikraščio „Likimo draugas“ redagavimą ir leidybą buvo atsakingos socialinės
darbuotojos Birutė Kauspėdaitė ir Edita Kavaliūnaitė.
Laikraštis buvo leidžiamas kiekvieną mėnesį 35 egzempliorių tiražu. Apie vykusius
renginius, išvykas, straipsnius pasirinkta tema, patirtus išgyvenimus, globos namų kasdienybę rašė
Narvydas Paulionis, Gediminas Jurkša, Leonora Barauskienė, Modestas Trečiokas, Ona Valaitytė,
Leokadija Brazaitienė, Erdmė Kniežienė, Lina Petraitytė, Aistė Daktaraitė, Kristina Stecenko.
Naujai į būrelio veiklą įsitraukė Raimundas Baliutis ir Dalytė Petkūnienė.

Laikraštyje buvo paskelbtas konkursas „Ką aš gero padariau, kad būtų geriau gyventi
globos namuose“, į kurį straipsnius gyventojai rašė du mėnesius. Gruodžio mėnesį buvo paskelbti ir
apdovanoti konkurso nugalėtojai – Jūratė Albavičienė ir „Voriukų“ bei „Sirenų“ grupių gyventojai.
Kiekvieną ketvirtį Gyventojų tarybos nariai pateikdavo išsamią ataskaitą apie tarybos veiklą. Kartą
ketvirtyje visi laikraščio korespondentai rinkdavosi prie arbatos puodelio aptarti laikraščio leidybos,
pasidalinti savo mintimis bei idėjomis.
Buvo išleista pirmoji Ivetos Korsakienės eilėraščių knyga „Svajonių šaly“. Knygelės
pristatymas vyko globos namų salėje, pristatyme dalyvavo svečiai iš Vilkaviškio rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos, Ivetos Korsakienės draugai iš Kalvarijos miestelio, autorę
sveikino ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro gitaristų būrelio moksleivės su vadove Svajūne
Venskūnaite, kurios susirinkusiems padovanojo keletą nuostabių dainuojamosios poezijos kūrinių.
Gruodžio mėnesį buvo išleistas papildomas šventinis „Likimo draugo“ numeris.
Bibliotekos – skaityklos veikla
Už bibliotekos – skaityklos veiklą atsakinga socialinė darbuotoja Dana Čapskienė.
Bibliotekoje yra 5124 knygų. Bibliotekos - skaityklos veikla vykdoma per renginius, pokalbius,
spaudinių parodų pristatymus, knygų aptarimus, pasakų, poezijos skaitymo popietes ir kt.
Knygas skaito 60 gyventojų, iš jų aktyviai skaito šie: Bronė Aleksandravičiūtė, Nijolė
Minkštimaitė, Antanas Bakanas, Justinas Juodsnukis, Irena Dulinskienė, Judita Venytė, Juozas
Mizinenko, Algimantas Jucaitis, Elena Dubauskienė, Kniežienė Erdmė, Butkevičienė Aldona. Metų
bėgy skaityti pradėjo Aleksandras Ovčinikovas, Minvydas Stankevičius Laimutis Grigaliūnas ir
Ramutė Apalionija Globytė.
Kompiuterinius žaidimus žaidžia šie gyventojai: Nerijus Bušniauskas, Večeslav
Komar, Lina Petraitytė, Algirdas Aleinikovas, Rasa Aušra Butenytė, Giedrius Savickas, Ekvelina
Vaitkevičienė, Antanas Milkaitis, Antanas Auštrevičius, Laimutis Jasulevičius, Meilutė Varnaitė ir
Andrius Lazauskas.
Bibliotekoje vyko įvairaus pobūdžio renginiai. Sausio mėnesį - renginys, skirtas
Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienai paminėti. Kartu vyko dokumentų ekspozicija: prisiminimų,
fotonuotraukų paroda. Vasarį – rytmetis „Lietuva Nepriklausomybės kelyje“, skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Į šį renginį atvyko Lietuvos Šaulių sąjungos Vilkaviškio 4osios rinktinės 6-osios kuopos P. Karužos vardo ansamblis „Šaulys“, kuris patriotinėmis dainomis
bei eilėmis pagyvino renginį. Kovo mėnesį vyko pavasarinis renginys – viktorina „Paukščių
stebėjimo ralis“, taip pat piešinių konkursas „Paukštis – sparnuotas mano draugas“, buvo rodomi
filmai apie paukščius. Renginyje dalyvavo 65 gyventojai, aktyviausi – Simonas Bakšys, Nerijus
Zemenskas, Algimantas Jucaitis, Narvydas Paulionis, Antanas Milkaitis, Lina Petraitytė, Laura
Gudaitė, Kęstutis Sobeckis, Bronius Šimkūnas, Leonardas Pliuškaitis. Taip pat kovą vyko spaudinių
paroda „Kovo 11-osios gimimas“ bei literatūrinis rytmetis „Pasiklausykime pasakos“, skirtas
Tarptautinei rašytojų dienai. Kovo pabaigoje bibliotekoje gyventojai buvo pradėti mokinti Origamio
meno, pati pirmoji „mokinė“ - Irena Darčianovaitė. Balandžio 6 dieną vyko pokalbių valandėlė,
skirta Pasaulinei knygos dienai paminėti, 12 dieną – Origamio meno darbelių pristatymas, kurio
tikslas – drauge sukurti gražiausią žiedą mamai, pristatyme dalyvavo 35 žmonės. Balandžio 24
dieną vyko popietė „Margutis – Šv. Velykų simbolis“, taip pat visą balandį veikė teminė lentyna
„Marcelijus Martinaitis – poetas, kritikas, dramaturgas“. Gegužės 2 dieną gyventojai buvo
kviečiami į Origamio lankstymo popietę „Tau nešu gražiausią žiedą“, 24 dieną vyko rytmetis „Iš
praeities į ateitį“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, kuriame buvo
skaitomi straipsniai apie spaudą, sprendžiamas kryžiažodis, susirinko apie 35 žmones. Gegužės 9
dieną veikė teminė lentyna „Mes – europiečiai“. Birželio 8 dieną bibliotekoje veikė teminė
literatūros lentyna ir vyko literatūrinis rytmetis „Rašytojo publicisto Juozo Apučio kūrybos
ženklai“, skirti rašytojo 75-osioms gimimo metinėms. 14 dieną salėje vyko minėjimas „Tremties

baisumai“, skirtas Gedulo ir Vilties dienai atminti, buvo demonstruojamas istorinis dokumentinis
filmas „Ilgas kelias namo“. Minėjime dalyvavo apie 40 žmonių. Taip pat birželio mėnesį buvo
organizuojama literatūrinė novelių skaitymo popietė „Novelių vasara“. Liepos mėnesį jau antrą
kartą socialinės globos namuose gyventojai ir darbuotojai savo žinias pasitikrino rašydami diktantą,
kuris buvo skirtas Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Diktantą skaitė Sūdavos vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Irena Benetienė. Diktantą rašė socialinės globos namų
darbuotojai (2) ir socialinės globos namų gyventojai (7). Geriausiai diktantą rašyti sekėsi Leokadijai
Brazaitienei, Gediminui Jurkšai ir Linai Petraitytei. Liepos 17 dieną salėje buvo demonstruojamas
filmas „Skrydis per Atlantą“. Rugpjūtį Juodojo kaspino dienai paminėti bibliotekoje vyko popietė
„Daugel krito sūnų...“, taip pat buvo organizuojama popietė ir teminė lentyna „Jonas Jablonskis –
kalbininkas“. Rugsėjį – teminė lentyna ir paroda „M. K. Čiurlionis – dailininkas, kompozitorius,
kultūros veikėjas“. Spalio mėnesį bibliotekoje buvo galima pasigrožėti meninių fotografijų paroda
„Žirgas dailėje ir nuotraukoje“, taip pat vyko pažintinė popietė „Tamsos glėbyje“, skirta Baltosios
lazdelės (aklųjų) dienai paminėti, kurios metu gyventojai užrištomis akimis turėjo atlikti įvairiais
užduotis ir taip pasijusti neregio vietoje. Lapkritį vyko popietė „Mano mėgstamiausias
kompiuterinis žaidimas“, kurios metu kompiuterinius žaidimus žaidė Antanas Milkaitis, Vidmantas
Austrevičius ir Lina Petraitytė. Gruodžio mėnesį kartu su rankdarbių būrelio nariais buvo
suorganizuota gerumo akcija „Kalėdos – tai šventė visiems“.
Metų bėgyje buvo rodomi filmai iš globos namų gyvenimo, taip pat kompiuterio
ekrane buvo galima stebėti įvairių ekskursijų bei renginių akimirkas.
2011 metais apie mūsų globos namus 8 straipsniai buvo publikuojami rajoniniame laikraštyje
„Santaka“.
Metų bėgy už bibliotekos – skaityklos veiklą atsakinga socialinė darbuotoja Dana
Čapskienė tvarkė ir prižiūrėjo Didvyžių socialinės globos namų internetinę svetainę – talpino
naujausią globos namuose leidžiamo laikraščio „Likimo draugas“ numerį, naujausią informaciją
apie globos namų gyvenimą, planuojamus renginius, rašė straipsnius apie vykusius renginius, tvarkė
nuotraukų galeriją.
3.7. GYVENTOJAMS ORGANIZUOTOS ŠVENTĖS
Socialinės globos namų gyventojams buvo organizuotos visos tradicines šventes:
Naujųjų metų, Trys karaliai, Užgavėnės, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, paminėta Motinos, Tėvo dienos,
Sausio 13-os, Gedulo ir vilties, Vėlinės ir kitos.
Metų eigoje surengta nemažai globos namų gyventojų darbelių parodų. Kartą
ketvirtyje vyko rankdarbių, vėlimo iš vilnos, keramikos parodos „Mūsų rankdarbiai“, kompiuterinio
raštingumo būrelio nariai pristatė savo kompiuterinių piešinių parodą „Mūsų įvairūs darbai“,
parodoje „Tau nešu gražiausią žiedą“ buvo galima pasigrožėti Origamio lankstiniais. Gyventojų
taryba suorganizavo piešinių parodą tema „Alkoholio ir cigarečių poveikis organizmui“. Taip pat
buvo organizuojamos parodos „Kovo 11-osios gimimas“, „Velykinės spalvos“, „Diena be tabako“,
„Auksaspalvis ruduo“, „Žirgas dailėje ir nuotraukoje“, taip pat rudens gėrybių bei Vėlinių puokščių
parodos.
Gyventojų vaizduotei ir saviraiškai ugdyti, žinioms atgaivinti ir patikrinti buvo
surengtos viktorinos: „Paukščių stebėjimo ralis“, „Mūsų praeitis“, „Rudens mozaika“, „Lietuvos
istorijos kelias“, kurių metu gyventojai ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus, praplėtė žinias apie
mus supantį pasaulį, gamtą, Lietuvos praeitį, papročius ir tradicijas.
Kiekvieną mėnesį globos namuose vyko įvairūs renginiai ir šventės – „Ištarki man
myliu“, skirta Valentino dienai, balandžio 1-osios renginys „Melagis melavo“, savo muzikines
žinias gyventojai galėjo pasitikrinti renginyje „Atspėk dainą“, linksmai pasišokti šventėje, skirtoje
Tarptautinei šokio dienai, taip pat renginyje „Pražydo meilė gegužės žieduose“. Buvo suorganizuota
Joninių šventė „Papartėli, papartėli, kur gi tu slepies?“, Oninių šventė „Onyte, einam su manim

pašokti“, žvejų varžybos „Pagavau aš žuvį didelę ir mažą“, Neptūno šventė, Žolinės šventė
„Laimingi būkim, visi krūvon susiburkim“, Grybų šventė „Ir pridygo šimtas grybų!“, savo talentus
ir sugebėjimus globos namų gyventojai galėjo parodyti renginyje „Aš galiu būti žvaigžde“, grupės
turėjo galimybę pasivaržyti konkurse „Tai bent grupė!“.
Taip pat buvo organizuojamos įvairios sportinės šventės ir varžybos. Tai – Žiemos
sporto olimpiada, Jėgos išbandymo varžybos, teniso, šaškių-šachmatų, Taikliosios rankos, kvadrato
varžybos, rudens krosas. Metų bėgy trečiadieniais salėje buvo demonstruojami kino filmai,
penktadieniais gyventojai galėjo linksmai pasišokti organizuojamuose šokiuose, kartą mėnesy vyko
globos namų aplinkos bei kapinių tvarkymo talkos.
2011-aisiais buvo suorganizuotas renginys Vilkaviškio miesto visuomenei „Pabūkime
kartu“. Taip pat buvo išleista pirmoji globos namų gyventojos Ivetos Korsakienės eilėraščių
knygelė – „Svajonių šaly“.
3.8. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA IR PROFESIONALUMAS
Socialinės globos namų gyventojams paslaugas teikė kvalifikuotas, gerus darbo
įgūdžius turintis personalas, kuris efektyviai taikė pažangius darbo organizavimo metodus,
naujoves, nuolat kėlė kvalifikaciją Bent vieną kartą kvalifikaciją kėlė 68 socialinio darbo padalinio
darbuotojai, dauguma iš jų po 2-3 kartus. Viso išklausyta 4110 teorinio ir praktinio mokymo
valandų. 6 socialinio darbo padalinio darbuotojai neakivaizdžiai studijavo socialinį darbą kolegijoje
ir universitetuose.
Metų bėgyje socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai kvalifikaciją
tobulino:
1. 65 socialinio darbuotojo padėjėjai mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės gerovės
instituto, Socialinio darbo kompetencijų centro organizuojamuose 40 val. įžanginiuose
socialinių darbuotojų padėjėjų mokymuose „Socialinio darbo pagrindai“. Mokymai vyko
Didvyžių socialinės globos namuose. Viso išklausyta 2600 val. teorinio ir praktinio
mokymo.
2. Pagal finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų projektą „Socialinių įstaigų darbuotojų
ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-06-K-01-018),
globos namų socialinį darbą dirbantys darbuotojai dalyvavo:
 18 socialinių darbuotojų padėjėjų po 24 val. mokymuose „Socialinių darbuotojų
padėjėjams, teikiantiems paslaugas pagyvenusiems asmenims“ Viso 432 val.
 30 socialinių darbuotojų padėjėjų po 24 val. mokymuose „ Socialinių darbuotojų
padėjėjų, dirbančių su suaugusiais, turinčiais psichikos ir/ar proto negalią, profesinių
kompetencijų ugdymas“. Viso 720 val.
 2 socialiniai darbuotojai po 16 val. seminare „Socialinės pagalbos procesų
dokumentavimas“. Viso 32 val.
 7 socialiniai darbuotojai ir 1 socialinio darbuotojo padėjėja po 24 val. socialinių
darbuotojų supervizijų 6 susitikimuose. Viso 192 val.
3. Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centro organizuotame teoriniame –
praktiniame seminare „ Institucinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ dalyvavo 3
socialinių darbuotojų padėjėjai ir 6 socialiniai darbuotojai. Viso išklausyta 54 val.
4. Vilniaus priklausomybės ligų centro ir Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame 16 val. seminare „ Živ/aids ir
lytiškai plintančių infekcijų perdavimo profilaktika siekiant užtikrinti šiomis ligomis
sergančių asmenų integraciją ir socialinę pagalbą“ kvalifikaciją kėlė 2 socialiniai
darbuotojai. Viso 32 val.
5. Globalios iniciatyvos psichiatrijoje ir Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame 16 val. seminare „Neįgalaus

žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant socialinės globos įstaigose su
proto negalią turinčiais asmenimis“ kvalifikaciją kėlė 2 socialiniai darbuotojai. Viso 32 val.
6. 16 val. mokymuose „Ebru meno (tapybos ant vandens) terapijos teoriniai ir praktiniai
mokymai“ dalyvavo 1 socialinės globos įstaigų užimtumo specialistė.
Dvi socialinės darbuotojos: Aušra Buzienė ir Edita Kavaliūnaitė dalyvavo LDRMT
projekte „Dirbančių socialinių darbuotojų perkvalifikavimo organizavimas bei koordinavimas“, ir
įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją
3.9. VIDAUS KONTROLĖ
Kiekvieną mėnesį socialinio darbo padalinio vedėja derino ir kontroliavo kiekvieno
globos namų gyventojo individualios socialinės veiklos metinio ir mėnesinio, būrelių veiklos,
grupių darbo planų ruošimą ir įgyvendinimą. Kartą ketvirtyje buvo tikrinta gyventojų asmeninės
higienos (kūno švaros) palaikymas, dėvimų drabužių tvarkingumas ir švara, gyvenamų patalpų
švara, jaukumas, estetinis vaizdas. Kartą ketvirtyje buvo atliekamas socialinės globos namų
gyventojams teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Vertintojai – visi 4 struktūriniai padaliniai ir
Gyventojų taryba. Socialinio darbo padalinio teikiamų paslaugų kokybė buvo įvertinta labai gerai,
gerai ir patenkinamai.
I ketvirtis: labai gerai – 12 procento, gerai – 87,8 procento, patenkinamai – 0,2 procento.
II ketvirtis: labai gerai – 7,1 procento, gerai – 92,0 procento ir patenkinamai – 0,9 procento.
III ketvirtis: labai gerai – 7,9 procento, gerai – 91,5 procento ir patenkinamai – 0,6 procento.
IV ketvirtis: labai gerai – 11,1 procento, gerai – 88,7 procento, patenkinamai – 0,2 procento.
Patenkinamai įvertinta tik rūkymui skirtų patalpų sanitarinis stovis.
4. APTARNAVIMO PADALINYS
Einamojo remonto darbai :
1. Priestato 3 aukšto trečio kambario remontas:
- sienų ir lubų tinkavimas, glaistimas, šlifavimas, gruntavimas, tapietavimas, dažymas 47,5 m2 ;
- grindų dangos dėjimas 20 m2.
2. Pagrindinio korpuso antro aukšto kampelio remontas:
- sienų ir lubų tinkavimas, glaistimas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 116 m2 .
3. Praėjimo punkto stogo remontas:
- stogo dangos keitimas 15 m2.
4. Virtuvės duonos cecho grindų remontas:
- grindų plytelių dėjimas 24 m2.
5. Gydytojo kabineto remontas:
- sienų ir lubų tinkavimas, glaistimas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 48 m2.
6. Koplytėlės grindų remontas:
- grindų išlyginimas, plytelių dėjimas 13,5 m2.
7. Valgyklos sienų, langų ir durų angokraščių remontas:
- sienų ir angokraščių tinkavimas, glaistimas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 63 m2.
8. Administracinio pastato pirmo aukšto foje sienų remontas:
- sienų dažymas 204 m2.
9.
Valgyklos virtuvės maisto ruošimo patalpose ir koridoriuose kas 3 mėnesiai atliekamas
remontas:

- sienų valymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas 27 m2.
10. Atliktas socialinės globos namų inventoriaus remontas. Medinės kėdės buvo klijuojamos, o
metalinės virinamos. Spintų buvo taisomos durys, perdaromos lentynos, remontuojami stalčiai,
įdedamos naujos spynelės, o sulūžus keičiamos naujomis. Lovų lankstai restauruojami, o jei neina
pataisyti keičiami naujais, taisomi čiužiniai, lovagaliai.
11. Atliktas santechnikos įrenginių remontas ir priežiūra :
- vandens kranų remontas ir pakeitimas;
- kanalizacijos sistemos valymas, remontas, priežiūra ir keitimas;
- centrinio šildymo sistemos nuorinimas ir priežiūra.
12. Pakeisti langai ir durys valgykloje.
Transportas :
1. Atliktos autotransporto techninės apžiūros .

2. Atlikti autotransporto einamieji remontai .
Elektros ūkis :
1. Apšvietimo sistemos priežiūra: keičiamos lemputės, šviestuvai, jungikliai, rozetės.
2. Prie priestato atnaujinta įvado rekonstrukcija.
3. Atnaujinta hidroforo įvado rekonstrukcija.
4. Atnaujinta įžeminimo kontūrų rekonstrukcija.
5. Procedūriniam kabinete naujai išvedžiota elektros instaliacija.
6. Atliktas elektros įrenginių ir elektrinių prietaisų remontas.
7. Pravesta interneto telefono ir TV kabeliai.
8. Virtuvės ir skalbyklos elektros įrenginių aptarnavimas ir remontas.
9. Valymo įrenginių elektros įrangos aptarnavimas ir remontas.
10. Gyventojų asmeninės elektrinės buitinės technikos remontas ir priežiūra.
11. Buvo sunaudota medžiagų:
a. lempų: 2400 vnt.
b. kabelių: 400 m.
c. šviestuvų:11 vnt.
Mitybos blokas:
1.
Mitybos blokas dirbo pagal mitybos medicinos tikslą — dietologija ir dietinių patiekalų
ruošimas – atitinkanti subalansuoto maitinimosi reikalavimus.
2. Grupei žmonių buvo ruošiamas smulkintas maistas.
3. Atsižvelgiant į tai, kad globos namų gyventojai serga cukriniu debetu buvo kontroliuojama jų
dieta, sumažintas patiekaluose cukraus ir angliavandenių kiekis, jų maitinimosi režimas: valgymai
6 kartus per dieną.
4. Susirinkimai virėjoms pravedant dietalogei buvo pravedami kartą ketvirtyje.
5. Socialinės globos namų gyventojų maitinimosi asortimente buvo įdiegti nauji patiekalai ; mesos
troškinys su kopūstais, virta paukštiena su padažu,silkių mišrainė su daržovėmis. Naujų patiekalų
ruošimo technologijos buvo aptartos susirinkime kuriame dalyvavo dietalogė, vyriausioji virėja ir
virėjos.
6.
Dietalogė dalyvavo socialinės globos namų gyventojų tarybos susirinkimuose ir kartu su
gyventojų taryba apsvarstė pateiktus gyventojų klausimus.
7. Produktų tiekimo dienomis buvo kontroliuojamas tiekiamų prekių asortimentas, jų kokybė ir
kiekiai, pakuotė ir ženklinimas.
8. Pagal geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėse, buvo kontroliuojamas
virtuvės ir pagalbinių patalpų sanitarinis stovis.

Kiti darbai :
1. Atlikta socialinės globos namų teritorijoje esamų vejų ir takų priežiūrą, medžių genėjimas.
2. Naudojamų drabužių ir patalynės taisymas, naujų drabužių siuvimas.
3. Patalynės ir drabužių skalbimas, lyginimas.
4. Nuotekinio vandens valymas.
5. Aprangos, avalynės, patalynės, maisto produktų, buitinės chemijos ir kitų prekių pirkimas.
5. BUHALTERINĖS APSKAITOS PADALINYS
Pagal 2011 metais numatytą planą, vieną kartą mėnesyje buvo atliekama kasos ir
specialiųjų apskaitos blankų inventorizacija. Inventorizacijos metu trūkumo ir pertekliaus nebuvo
rasta.
Buhalterijos darbuotojos vieną kartą mėnesyje paruošdavo ir perduodavo VSDV ir
Socialinės paramos skyriui žinias apie socialinės globos namų gyventojų išvykimą ir atvykimą į
socialinės globos namus.
Buhalterijos darbuotojos 3 kartus kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamos kvalifikacijos
kėlimo kursuose.
Vyriausioji buhalterė dalyvavo Finansų ministerijos rengiamuose seminaruose.
Organizavome netinkamo, nereikalingo turto nurašymo komisijų darbą.
Vyriausioji buhalterė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos patvirtintu grafiku, pateikinėjo mėnesines, ketvirtines ir metines biudžeto
vykdymo ir finansines atskaitomybės formas.
Pasibaigus ketvirčiui, buhalterijos darbuotojos parengė ir perdavė Valstybinei
mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui ir VSDV reikalingas ataskaitas.
Esant būtinumui, buhalterijos darbuotojos dalyvavo įvairių komisijų darbe:
perduodant materialines vertybes, antspauduojant minkštą inventorių.
Vykdant 2011 m. inventorizaciją, buhalterijos darbuotojos buvo inventorizacinių
komisijų pirmininkais. Atlikus metinę inventorizaciją, trūkumų ar pertekliaus rasta nebuvo.
Buhalterijos darbuotojos savalaikiai buhalterinėje apskaitoje atvaizdavo prekių
pajamas ir išlaidas.

Ataskaitą parengė:
Personalo — administratorė Birutė Mačaitienė
Buhalterijos padalinio — vyriausioji buhalterė Daiva Jablonskienė
Socialinio darbo padalinio — vyriausioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė
Sveikatos priežiūros padalinio — sveikatos priežiūros padalinio vedėja Asta Mikalonienė
Aptarnavimo padalinio — aptarnavimo padalinio vedėjas Deimantas Batulevičius

