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DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012
METUS
1. PERSONALAS
Didvyžių socialinės globos namų pareigybių sąrašas 2012 metams 150 etatai. Dirbančių
darbuotojų 2012 m. gruodžio 31 dieną – 149. Tiesiogiai dirba su socialinės globos namų
gyventojais 120 darbuotojų, 33 darbuotojai dirba ne tiesiogiai su socialinės globos namų
gyventojais.
2012 metų gruodžio 31 dienai Didvyžių socialinės globos namų darbuotojų
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2012 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.
Metų bėgyje socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai kvalifikaciją
tobulino:
1.
dvidešimt du socialinę globą teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė Marijampolės
kolegijos organizuotame 24 val. (12 teor. val./12 prakt. val.) seminare socialiniams darbuotojams
„Bendradarbiavimo svarba dirbant su proto/psichikos negalią turinčiais asmenimis“. Seminarą vedė
Marijampolės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė Jūratė Makauskienė ir Socialinio darbo
ekspertė iš Olandijos Lies Gualtherie van Weezel. Seminaras vyko globos namų salėje;
2.
vienuolika socialinio darbo padalinio darbuotojų dalyvavo 6 val. (4 teor.
val./2prakt.val.) seminare tema „Gerosios patirties sklaida, apsilankius Reinaerde organizacijoje“,
kuris vyko Vilijampolės globos namuose;

3.
aštuoni socialinį darbą dirbantys darbuotojai vyko į 8 ak. val. seminarą tema
„Socialinio darbuotojo identitetas profesijoje ir visuomenėje“, kurį organizavo Marijampolės
kolegija;
4.
trys darbuotojai kvalifikaciją kėlė Mykolo Romerio universite tema „Inovatyvūs
suaugusiųjų įgalinimo metodai: Edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“ (8 ak. val.);
5.
du darbuotojai žinių sėmėsi Rokiškio psichiatrijos ligoninės Seimo rūmuose
surengtoje 3 ak. val konferencijoje tema. „Psichikos ligonis –Visavertis visuomenės narys“;
6.
trys darbuotojai sėmėsi žinių apie savanorystę 6 ak. val. seminare tema „Savanorystė
Lietuvoje –Naujos galimybės neįgaliųjų bendruomenėje“, kurį organizavo UAB vadybos ir
psichologijos institutas, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
7.
Vienas socialinis darbuotojas, atsakingas už gyventojų sportinę veiklą, dalyvavo 6 ak.
val. seminare tema „Žymią negalią turinčių asmenų ugdymosi galimybės per tikslingą ir kryptingą
motorinio aktyvumo veiklą“ Panevėžio pedagogų švietimo centre;
8.
Septyniasdešimt vienas socialinio darbuotojo padėjėjas kvalifikaciją kėlė 16 akad. val.
(8 teor. val./8 prakt. val.) periodiniuose socialinių darbuotojų padėjėjams skirtuose mokymuose
pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams, dirbantiems su
proto ir/ar psichikos negalią turinčiais asmenimis“ (programos kodas 296276265);
9.
devyni socialinio darbuotojo padėjėjai Marijampolės kolegijoje baigė įžanginius 40
ak. val. socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ir įgijo bazinių socialinio darbo žinių.
Parengta socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimui periodinių mokymų
programa, kuri patvirtinta Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią programą kvalifikaciją kėlė 4 socialiniai darbuotojai
studijavo socialinį darbą aukštosiose Lietuvos mokyklose: 1 socialinės darbuotoja baigė
Marijampolės kolegiją ir įgijo socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, 1 darbuotoja, turinti
aukštąjį išsilavinimą, pagal laisvą programą studijavo socialinį darbą ir įgijo socialinio darbuotojo
kvalifikaciją, 1 baigė Klaipėdos universitete socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 1
toliau studijuoja socialinį darbą Marijampolės kolegijoje.
Socialinį darbą dirbantys darbuotojai metų eigoje darbo patirtimi dalinosi su
Strėvininkų, Kalvarijos, Marijampolės specialiųjų, Veisiejų, Suvalkijos, Ilguvos, Kupiškio, Zarasų,
Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojais.
2012 metais bendrosios praktikos slaugytojos dalyvavo slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centro rengiamuose kursuose „Psichosocialinė reabilitacija
asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų“, „Pirmoji medicinos pagalba ūmių
apsinuodijimų atvejais‘, „Tinkamo maitinimo priežiūra“, „Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:
depresijos sutrikimas“, „Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slauga“, „Elektrokardiogramos
užrašymas ir vertinimas“ vyko į seminarus Kaune „Naujausieji pacientų slaugos, higienos ir
infekcijų kontrolės reikalavimai socialinės globos įstaigose“, „Medicinos prietaisai: jų įsigiojimo,
naudojimo, priežiūros ir apskaitos reglamentavimas, registrų pildymas, apskaitos organizavimas“,
„Psichikos ligonis – visavertis visuomenės narys“.
2012 metais šešios slaugytojo padėjėjo rugsėjo – lapkričio mėnesį dalyvavo
mokymuose ir įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.
2012 metais aptarnavimo personalo darbuotojai kvalifikaciją kėlė įvairiuose
seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose:
1.Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams dalyvavo:
1.1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose: „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai
aspektai. Naujovės 2012 metais“, „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai. Naujovės
2012 metais“.
2. Vyriausioji buhalterė dalyvavo:

2.1. Seminaruose: „Metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir analizė pagal
VSAFAS“, „Buhalterinė apskaita pagal VSAFAS I modulis ir II modulis“, „Pasirengimas metinės
finansinės atskaitomybės duomenų įkėlimui į konsolidavimo sistemą VSAKIS“, „Finansinės
atsakaitomybės pagal VSAFAS sudarymas, „Didžiosios knygos sąskaitų informacijos atitikimas
VSAFAS, klaidų taisymas ir naujausi VSAFAS pakeitimai“.
3. Buhalterijos darbuotojos dalyvavo seminaruose:
3.1. Buhalterijos darbuotoja Rufina Botyrienė „Buhalterinė apskaita pagal VSAFAS I
modulis ir II modulis“, „Didžiosios knygos sąskaitų informacijos atitikimas VSAFAS, klaidų
taisymas ir naujausi VSAFAS pakeitimai“.
3.2. Buhalterijos darbuotoja Aldona Čeplevičienė „Didžiosios knygos sąskaitų
informacijos atitikimas VSAFAS, klaidų taisymas ir naujausi VSAFAS pakeitimai“.
4. Administratorė dalyvavo:
4.1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose: „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai
aspektai. Naujovės 2012 metais“, „Supaprastinti viešieji pirkimai:ypatumai, naujovės ir lengvatos
2012 metais“, „Supaprastinti viešieji pirkimai:ypatumai, naujovės ir lengvatos 2012 metais“.
Seminare: „LR Darbo Kodekso pakeitimai. Naudingos rekomendacijos ir praktiniai patarimai“.
2012 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 — 89 etatai. Sveikatos priežiūros padalinys — 27 etatai.
Aptarnavimo padalinys — 27 etatai.
Nuo 2012 m. gegužės 6 d. sveikatos priežiūros darbo padalinyje įvestas naujas etatas –
kineziterapeutas, panaikinus socialinio darbuotojo padėjėjo etatą.
Nuo 2012 m. rugsėjo 5 d. aptarnavimo padalinyje įvesti 3 etatai — valymo įrenginių
operatorius, panaikinus 3 etatus — socialinio darbuotojo padėjėjo.
2012 m. liepos 1 d. įvesti 10 nauji etatai sveikatos priežiūros padalinyje — slaugytojo
padėjėjas. Nuo 2012 m. liepos 1 d. panaikinus 10 etatų iš socialinio darbo padalinio: 10 etatų —
socialinio darbuotojo padėjėjo.
2012 metais iš darbo atleisti 9 darbuotojai. 1 darbuotoja (Ilona Geniūnaitė — socialinė
darbuotoja) atleista pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 straipsnį 1 punktą (darbo
sutarties nutraukimas suėjus terminui), 8 darbuotojai (Janė Jukavičienė — bendrosios praktikos
slaugytoja, Stasė Visockytė — socialinio darbuotojo padėjėja, Lina Čiuplienė — slaugytojo
padėjėja, Jurgita Zakarauskienė — socialinio darbuotojo padėjėja, Laima Svetlauskienė — skalbėja,
Jūratė Stankevičienė — socialinių paslaugų įstaigų užmimtumo specialistė, Vytautas Bernotas —
socialinio darbuotojo padėjėjas, Karolina Štaraitienė — socialinė darbuotoja) pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 127 straipsnį (darbo sutartis nutraukiama pagal paduotą darbuotojo
pareiškimą); priimta — 9 darbuotojai (Ona Gadišauskienė — bendrosios praktikos slaugytoja,
Linutė Radžiulienė — slaugytojo padėjėja, Dalė Valaitienė — socialinio darbuotojo padėjėja,
Svetlana Gailiūtė — kineziterapeutė, Renata Vosylienė — slaugytojo padėjėja, Rima Kulbokienė
— socialinio darbuotojo padėjėja, Gintaras Nešukaitis — socialinio darbuotojo padėjėjas, Irena
Ščesnienė — socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė, Karolina Buzaitė — socialinio
darbuotojo padėjėja).
1 darbuotoja buvo atleista iš aptarnavimo padalinio. 6 darbuotojai atleisti iš socialinio darbo
padalinio, priimta 5 darbuotojai į socialinio darbo padalinį, su 2 darbuotojais sudaryta terminuota
darbo sutartis. 2 darbuotojai atleisti iš sveikatos priežiūros padalinio, priimta 4 darbuotojai į
sveikatos priežiūros padalinį, su 1 darbuotoju sudaryta terminuota darbo sutartis. 2012 metais 9
darbuotojai buvo atleisti ir 9 darbuotojai buvo priimti dirbti į Didvyžių socialinės globos namus.
2012 metais 2 darbuotojai gavo drausmines nuobaudas. Vida Reinikovienė — bendrosios
praktikos slaugytoja (už Didvyžių socialinės globos namų gyventojų kritinės būklės ir mirties

nustatymo, šarvojimo ir laidojimo tvarkos pažeidimą — pastaba), Vitalius Reinikovas —
kiemsargis (už darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą — papeikimas).
2012 metais nedarbingumo pažymėjimus turėjo 52 darbuotojai: liga — 44 darbuotojai,
nelaimingas atsitikimas buityje — 3 darbuotojai, ligonio slaugymas — 3 darbuotojai, nelaimingas
atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbo — 1 darbuotojas, nėštumo atostogų pažymėjimas — 3
darbuotojai..
Administratorė, įforminant priimamą darbuotojo į darbą, vieną dieną prieš priimant į darbą
darbuotoją pateikia pranešimą 1-SD forma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per
Elektroninę draudėjo aptarnavimo sistemą, pasirašant elektroniniu parašu Marijampolės skyriaus
Vilkaviškio skyriui, įforminus atleidžiamą iš darbo darbuotojui — pateikia pranešimą 2-SD forma
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per 3 darbo dienas per draudimo portalą
Marijampolės skyriaus Vilkaviškio skyriui. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
Vilkaviškio skyriui dar yra pateikiami pranešimai 12-SD forma (nemokamos atostogos), 9-SD
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

2012 metais bendrosios praktikos slaugytojos dalyvavo slaugos darbuotojų tobulinimosi ir
specializacijos centro rengiamuose kursuose „Psichosocialinė reabilitacija asmenims, turintiems
psichikos sveikatos sutrikimų“, „Pirmoji medicinos pagalba ūmių apsinuodijimų atvejais‘,
„Tinkamo maitinimo priežiūra“, „Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: depresijos sutrikimas“,
„Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slauga“, „Elektrokardiogramos užrašymas ir vertinimas“
vyko į seminarus Kaune „Naujausieji pacientų slaugos, higienos ir infekcijų kontrolės reikalavimai
socialinės globos įstaigose“, „Medicinos prietaisai: jų įsigiojimo, naudojimo, priežiūros ir apskaitos
reglamentavimas, registrų pildymas, apskaitos organizavimas“, „Psichikos ligonis – visavertis
visuomenės narys“.
Bendradarbiaujant bendrosios praktikos slaugytojoms ir socialiniams darbuotojams namų
globos gyventojams buvo sudarinėjami individualūs socialinės globos mėnesiniai bei metiniai
planai.
Ortopedas konsultavo dešimt globos namų gyventojų, jiems buvo pritaikyta avalynė, įtvarai
nugarai, rankoms.
Socialinės globos namų gyventojai buvo vežami konsultuoti į pirminės sveikatos priežiūros
centrą, į kitas gydymo įstaigas pagal šeimos gydytojo, psichiatro ir kitų gydytojų nukreipimus:









Kauno medicinos universiteto klinikose konsultuoti 7 gyventojai;
Odos gydytojas konsultavo 22 gyventojus;
Okulistas konsultavo 11 gyventojų;
LOR gydytojas konsultavo 8 gyventojus;
Chirurgas konsultavo 17 gyventoją;
Psichologas konsultavo 20 gyventojų;
Endokrinologas konsultavo 11 gyventojus;
Stomatologai teikė paslaugas 3 - 4 gyventojams per savaitę.

Taip pat buvo konsultuojami pulmanologo, ginekologo, neurologo, 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 2 gyventojai;



VšĮ Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninėje gydėsi 35 gyventojas: 1 gyventojas gydėsi
penkis kartus, 4 gyventojai keturis kartus, 5 gyventojai tris kartus, 5 gyventojai po du kartus,
kiti po vieną kartą;



Vilkaviškio centrinėje ligoninėje buvo gydomi 9 gyventojai: 3 gyventojai buvo gydomi du
kartus kiti povieną:



Kauno medicinos universiteto klinikose buvo gydomi 2 gyventojai.

Dešimčiai globos namų gyventojams Vilkaviškio PK Migracijos poskyryje buvo pakeisti
asmens dokumentai: išduotos asmens tapatybės kortelės, vienam gyventojui buvo pratęstas leidimas
nuolat gyventi Lietuvoje.
Kartą ketvirtyje buvo atliekami teikiamų paslaugų vertinimai globos namų gyventojams.
Dažniausiai buvo vertinama gerai arba labai gerai.
Kartą savaitėje vyko susirinkimai sveikatos priežiūros darbuotojų su socialiniais
darbuotojais, kuriuose buvo aptariami klausimai apie gyventojų sveikatą, gydymą, konsultaciajas.
2012 metais į socialinės globos namus gyventi atvyko 22 žmonės: 11 moterų ir 11vyų. 5 iš
jų buvo atvyko iš ligoninės, 4 gyventojas iš globos namų, 1 gyventojas iš nakvynės namų kiti iš
namų. Mirė 22 globos namų gyventojų, 1 globos namų gyventojas išvyko gyventi į kitus globos
namus ir 3 gyventojai buvo nukreipti gydymui Rokiškio PL.
2012 metų pabaigoje gyveno 295 gyventojai: 136 moterys ir 159 vyrai: 4 gyventojai
vyresni nei 85 metai, 13 gyventojų sulaukusių 80 – 84 metų, 14 gyventojų sulaukusių 75 – 79
metų, 21 gyventojas sulaukęs 70 – 74 metų, 25 gyventojai sulaukę 65 - 69 metų, 37 gyventojai
sulaukę 60 – 64 metų, 80 gyventojų 50 - 59 metų, 81 gyventojas 30 – 49 metų, 20 gyventojų iki 30
metų. Gyventojų turinčių sunkią negalią yra 48, 111 gyventojų su proto negalia, 184 gyventojai su
psichine negalia.
Buvo tikrinama globos namų gyventojų asmeninės higienos ir gyvenamosios aplinkos
švaros bei tvarkos laikymasis įvertinta gerai.
2012 metų liepos mėnesį buvo įsteigta 10 etatų naujai pareigybei - slaugytojo padėjėjo,
šešios iš jų rugsėjo – lapkričio mėnesį dalyvavo mokymuose ir įgijo slaugytojo padėjėjo
kvalifikaciją.
2012 metais nuo gegužės pradėjo dirbti kinezitarepeutė.
Per 2012 metus kineziterapeutė atliko 711 kineziterapinių procedūrų. Iš jų: 8 buvo grupinės
kineziterapinės procedūros, 95 masažo procedūros derinamos su pasyviais bei aktyviais judesiais, 3
kvėpavimo mankštos ir 605 individualios kineziterapinės procedūros. Dirbo su 22 žmonėmis, iš
kurių 3 skundėsi įvairių sąnarių skausmais, 4 turėjo klubo sąnario problemų po senų lūžių, 1
nevaldė rankos dėl parezės, 6 turėjo VCP (vaikų cerebrinio paralyžiaus) diagnozę, 1 turėjo
kvėpavimo sistemos sutrikimų, 2 turėjo rankos piršto traumą, 2 turėjo ilgo gulimo režimo pasekmių,
nebegalėjo savarankiškai vaikščioti, 1 buvo patyręs pėdos raiščių patempimą, 1 skundėsi kojų
raumenų skausmu bei mėšlungiu, 1 norėjo sportuoti dėl turimo antsvorio.
Kineziterapinių procedūrų dėka pacientams su sąnarių skausmais sumažėjo skausmas,
padidėjo sąnarių judrumas, pagerėjo kraujotaka audiniuose aplink sąnarį bei išvengėme nejudrumo
ir kontraktūrų susidarymo. 1 pacientas, turėjęs kojos daugybinius lūžius atsistojo ant kojų ir vaikšto
savarankiškai kineziterapinių procedūrų dėka. 2 pacientams su senomis klubo sąnario traumomis
kineziterapinės procedūros mažai ką įtakojo, nes patys pacientai negatyviai žiūrėjo į procedūras ir
nedėjo jokių pastangų. 1 pradėjo valdyti ranką, judesius atlieka pilnai, atgavo raumenų jėgą.
Pacientės su piršto traumomis atgavo sąnario funkciją iki galimo maksimumo. 1 pacietas po ilgo
gulimo režimo pradėjo vaikščioti savarankiškai, kitas – vaikšto su vaikštyne, bet reikia priežiūros,

kadangi yra didelė kritimo tikimybė. Pacientui po raiščių patempimo dingo tinimas ir skausmas,
atsistatė pėdos funkcija iki normos. 2 turintiems vcp diagnozę kineziterapinės procedūros darė
nedidelę įtaką dėl įsisenėjusių sąnarių deformacijų, raumenų atrofijos, netaisyklingos laikysenos ar
sumažėjusio mobilumo, 4 turintiems vcp diagnozę padidėjo sąnarių judrumas, išvengta sąnarių
kontraktūrų susidarymo, padidėjo raumenų jėga bei ištvermė, pagerėjo pusiausvyra ir koordinacija,
pagerėjo laikysena.
Taip pat per šiuos metus dalyvavo dvejuose varžybose. Rugpjūčio 1 dieną vykusiose
kvadrato varžybose, kurios buvo surengtos mūsų globos namuose ir Lietuvos specialiosios
olimpiados komiteto žymios negalios motorinio aktyvumo čempionate, kuris įvyko Panevėžyje
lapkričio 8 dieną.
Lankėsi dvejuose seminaruose: „Naujausios reabilitacijos technologijos“ ir metodiniamepraktiniame aerobikos seminare.
3. SOCIALINIO DARBO PADALINYS
3.1. APGYVENDINIMO PASLAUGOS
2012 m. gruodžio 31 dienai globos namuose gyveno 295 asmenys, iš jų: 136 moterys ir 159
vyrai. 128 teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, jiems nustatyta globa ir 107 globėju paskirta
Didvyžių socialinės globos namai, 21 – artimi giminaičiai, 14 asmenų, kurie turi nekilnojamo turto,
paskirti turto administratoriai, iš kurių 3 turtą administruoja Didvyžių socialinės globos namai, 11 –
giminaičiai. 48 asmenims nustatyta sunki negalia.
2012 metais Didvyžių socialinės globos namuose apgyvendinta 22 asmenys: iš jų 11 moterų ir 11
vyrų. Iš Kauno miesto savivaldybės atvyko 7 žmonės, iš Alytaus rajono savivaldybės – 3, po 2
žmones atvyko iš Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Šakių rajono savivaldybės, po vieną žmogų iš
Kauno rajono, Elektrėnų, Mažeikių rajono, Joniškio rajono, Radviliškio rajono, Telšių rajono,
Kazlų Rūdos ir Visagino savivaldybių.
Į globos namus 11 asmenų atvyko iš savo namų, 5 iš ligoninių, 4 iš kitų globos namų, 1 iš nakvynės
globos namų ir 1 iš Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo
centro
Tarp savivaldybių, iš kurių atvyko asmenys ir socialinės globos namų pasirašyta 18
susitarimų dėl asmens apgyvendinimo Didvyžių socialinės globos namuose ir jam teikiamos
ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo. Tarp atvykusių 6 asmenys teismo sprendimu
pripažinti neveiksniais: trims globėju paskirta Didvyžių socialinės globos namai, kitiems trims – jų
artimieji. Vienam asmeniui, turinčiam nekilnojamo turto administratoriumi paskirtas giminaitis.
Visi 22 į globos namus atvykę gyventojai supažindinti su Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis,
globos namai pasirašė dvišales sutartis dėl socialinės globos teikimo su 17 naujai atvykusių
gyventojų ir 5 teismo sprendimu pripažintų neveiksniais gyventojų globėjais.
Trijų mėnesių nuo atvykimo laikotarpyje visiems atvykusiems gyventojams buvo nustatytas globos
poreikis ir sudaryti Individualūs socialinės globos planai ir gyventojai nukreipti į jiems patinkančią
užimtumo veiklą.
2012 metais iš globos namų gyventojų sąrašų išbraukti 26 gyventojai: mirė 22 gyventojai,
iš kurių 11 palaidoti Didvyžių kapinėse, o kitus 11 laidoti išsivežė artimieji, 3 pagal teismo nutartis
išvežti priverstiniam stacionariniam gydymui į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, 1 savo noru išvyko
gyventi į Aukštelkės socialinės globos namus.
3.2. INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS
Metų bėgyje 6 globos namų gyventojai konsultuoti turtiniais klausimais, 2 gyventojams
buvo suteikta nemokama teisinė pagalba. 6 globos namų gyventojai buvo konsultuoti dėl galimybės

gauti našlaičio pašalpą, vienam iš jų – Modestui Trečiokui - našlaičio pašalpa buvo paskirta ir
mokama. Dvi globos namų gyventojos – Leonora Barauskienė ir Milda Radzevičienė – suėjus
pensijiniam amžiui buvo konsultuotos dėl išmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilkaviškio skyriuje.
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 8-ių gyventojų
artimaisiais.
Pavyko susisiekti su Vytauto Bildos dukterėčia, atnaujinti socialinius ryšius su Raimundo
Lukoševičiaus seserimi, taip pat pavyko atkurti Danutės Tamulevičiūtės ryšius su pussesere bei
broliene. Pavyko rasti Danutos Tomašaitės artimuosius – seserį ir brolį.
2012 metais 136 globos namų gyventojus bent kartą aplankė jų artimieji ir 47 gyventojai patys buvo
išvykę „atostogauti“ pas savo globėjus ar giminaičius. Vieniši - 94 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, taip pat
mirties atveju.
Metų bėgy nuolat buvo bendraujama su 21 neveiksnaus gyventojo globėju. Visi globėjai
jiems paskirtas funkcijas vykdė atsakingai. Su globėjais nuolat buvo kalbama apie jų globotinių
realių poreikių tenkinimą, asmeninių lėšų panaudojimą, globotinių atstovavimą gydymo įstaigose ir
kitose institucijose. Ypač daug bendrauta su V. Kupiniene dėl jos globotinio Nerijaus Kupino
atsisakymo vartoti paskirtus medikamentus, dėl jo agresyvaus elgesio darbuotojų ir gyventojų
atžvilgiu, dėl gydymo stacionare, dėl teisminio proceso Vilkaviškio rajono apylinkės teisme.
Globėjai: J. Žarskus ir P. Kazlauskas ypač daug dėmesio skyrė savo globotinių sveikatos gerinimui,
P. Mačionis. J. Jantauskienė savo globotinius buvo išsivežę atostogoms į savo namus. Kiekvieną
mėnesį savo globotinį Dainių Narbutą lankė globėjas Gintaras Narbutas.
2012 metais ne kartą globos namų administracijai neveiksnių gyventojų interesus teko
atstovauti teismuose ir ginti jų teises. Metų bėgy globos namai kreipėsi į teismus dėl 5 neveiksnių
gyventojų: Tatjanos Smirnovos, Antano Čalnos, Gintauto Špakausko, Renato Burkšaičio ir Romo
Aleknevičiaus teismo sprendimų paržiūrėjimo. Antanui Čalnai, Romui Aleknevičiui ir Renatui
Burkšaičiui šiuo metu panaikinti ankstesni teismo sprendimai dėl jų pripažinimo neveiksniais, dėl
Gintauto Špakausko dar vyksta teisminis procesas, o Tatjanos Smirnovos pareiškimas buvo
atmestas. Dviem gyventojams: Dariui Semeškai ir Vytautui Jaskelevičiui, kurie sunkiai orientuojas
laike ir vietoje, dėl savo ligos negali patys disponuoti savo lėšomis, pradėti teisminiai procesai dėl
jų pripažinimo neveiksniais.
Keturiems neveiksniems gyventojams: Irenai Noreikaitei, Tadui Rokui, Romualdui
Barauskui ir Martynui Vainulevičiui teisminio proceso metu buvo nustatyta globa ir paskirta
globėju Didvyžių socialinės globos namai.
Metų bėgy į Vilkaviškio rajono teismą buvo kreiptasi dėl 3 gyventojų: Nijolės Šidiškytės,
Antano Gendvilio ir Marian Seniut teismo leidimo parduoti jiems priklausantį nekilnojamą turtą.
Gavus leidimus parduota Antanui Gendviliui priklausanti 1/2 buto dalis, Nijolėi Šidiškytei
priklausantis žemės sklypas. Gauti pinigai įnešti į minėtų gyventojų depozitines sąskaitas. Šiai
dienai dar nepavyko parduoti Marian Seniut priklausantį sodo sklypą. Neveiksnios Aidos
Rybakovos vardu priimtas mirusios mamos paveldėjimas.
Visus 2012 metus tęsėsi dar 2011 m. pradėti ikiteisminiai tyrimai: Robertui Švatrinui dėl
globos namų gyventojo Algirdo Aleinikovo sumušimo, Juozui Bašinskui dėl Rimo Jančiausko
sumušimo, Mindaugui Laurenavičiui ir Juozui Mockui dėl Gintaro Čapliko sumušimo apiplėšimo
tikslais. Robertui Švatrinui, Juozui Bašinskui, Mindaugui Laurenavičiui ir Juozui Mockui teismo
nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės stacionarinėmis sąlygomis. Robertas

Švatrinas ir Juozas Bašinskas išvežti gydyti į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, kitiems teismo nutartis
dar neįvykdyta. Nerijui Kupinui anksčiau paskirtos medicininės priemonės – ambulatorinis
stebėjimas pakeistas į medicinos priemonę –stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.
2012 metais 15 gyventojų pagal baudžiamas bylas buvo skirtas priverstinis ambulatorinis
stebėjimas psichinės sveikatos priežiūros centre. Visi šie gyventojai 2 kartus mėnesyje buvo vežami
į psichinės sveikatos centą specialistų konsultacijai. Taip pat kas 6 mėnesiai Vilkaviškio rajono
apylinkės teisme vyko posėdžiai dėl priverčiamųjų medicinos priemonių nutraukimo ar pratęsimo.
Gyventojus į posėdžius lydėjo socialiniai darbuotojai.
3.3. SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Globos namų gyventojai turėjo galimybę aplankyti Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo kultūros
centre bei Kybartų „Gyvybės jėgoje“ veikusias parodas. Mūsų gyventojų darbeliai buvo
eksponuojami Vilkaviškio PSPC, Kauno Žalgirio arenoje, mūsų gyventojų rankdarbių paroda „Aš
toks esu – priimk mane“ papuošė naujas Klausučių seniūnijos patalpas.
Globos namai šiltai bendravo su parapijos klebonu, kuris kartą mėnesy aukojo šventas mišias
globos namų koplytėlėje, lankė gyventojus jų gyvenamuosiuose kambariuose, 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 ne tik Augalų kaimo
bažnyčioje, bet ir Žvirgždaičių bažnyčioje Šakių rajone, dalyvavo šv. Mišiose Vilkaviškio
Katedroje. Vienas gyventojas parapijos bažnyčioje nuolat patarnavo šv. Mišioms.
2 globos namų gyventojai nuolat lankėsi Sūdavos kaimo bibliotekoje. Globos namų saviveiklininkai
dalyvavo rajoninėje vokalinių ansamblių šventėje Klausučiuose. Spalio 9 dieną globos namų
gyventojai dalyvavo Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių bendrijos 15–os metų jubiliejiniame
renginyje.
Metų bėgy globos namuose lankėsi Vištyčio regioninio parko darbuotojai, kurie atvežė
medelių sodinukų, padėjo juos pasodinti. Taip pat globos namų gyventojus džiugino Vilkaviškio
vaikų lopšelio – darželio „Buratinas“ auklėtiniai su programėlėmis, Daržininkų pradinės mokyklos
mokiniai. Būrelis mūsų globos namų gyventojų lankėsi Daržininkų pradinėje mokykloje, kur vaikus
mokė pinti Adventinį vainiką ir iš šieno pasigaminti žaisliukus. Taip pat - Kybartų vaikų globos
namų vaikučius, jiems nuvežė akcijos „Pasidalinkime gerumu“ metu surinktas dovanėles.
Gyventojai labai noriai aukojo pinigėlius ir išpildė Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų
gyventojos Erikos Ramanauskaitės svajonę turėti mobilųjį telefoną.
Artimus ryšius palaikėme su Suvalkijos, Kalvarijos ir Ilguvos socialinės globos namais, užmezgėme
draugystę su Strėvininkų socialinės globos namais. Strėvininkų socialinės globos namų artistai
lankėsi pas mus su menine programa „Gyvenimo kelias“, o mūsų globos namų sportininkai liepos
4-5 dienomis lankėsi Strėvininkų socialinės globos namuose renginyje „Mindaugo dienos“. 7
globos namų gyventojai vyko į turistinį sąskrydį Ilguvoje „Ilguva 2012“, 5 gyventojai dalyvavo
Suvalkijos socialinės globos namų organizuotame renginyje „Pašėlkime drauge“, 10 globos namų
gyventojų vyko į renginį „Iš kartos į kartą“ Kalvarijos socialinės globos namuose. Rugpjūčio
mėnesį mūsų globos namuose buvo organizuojamos kvadrato varžybos tarp 5 socialinės globos
namų komandų. Varžėsi Kalvarijos, Ilguvos, Suvalkijos, Strėvininkų ir mūsų globos namų
sportininkai.
Gegužės mėnesy globos namuose vyko renginys „Visi į Gegužinę“, kuriame sulaukėme
svečių ne tik iš Suvalkijos, Strėvininkų, Ilguvos, Kupiškio, Kalvarijos, Veisiejų, Gudkaimio, Zarasų
socialinės globos namų, bet ir iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – viceministro Dalio
Bitaičio, Socialinės aprėptiems departamento direktorės Violetos Toleikienės, Vilkaviškio rajono
savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų, Klausučių seniūnijos

seniūnės, bendruomenių atstovų, Vilkaviškio rajono vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų
atstovų, šventės rėmėjų, gyventojų artimųjų.
Metų bėgy globos namų sportininkai vyko į Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto
organizuojamas varžybas. Kovo mėnesį 4 globos namų gyventojai dalyvavo LSMU veterinarijos
akademijoje organizuojamose žymios negalios krepšinio testų 3x3 krepšinio varžybose, birželį –
Zarasų socialinės globos namuose vykusiose Tarptautinėse atvirosiose XV – ose socialinės globos
namų vasaros sporto žaidynėse, lapkritį 6 sportininkai vyko į Panevėžyje organizuojamą žymios
negalios motorinio aktyvumo čempionatą, o gruodžio mėnesį tenisininkų komanda dalyvavo
Vidiškėse vykusiame stalo teniso čempionate.
Globos namų saviveiklininkai Rokiškyje, renginyje „Scenoje su žvaigžde“, koncertavo
kartu su Dane Jurkšaityte. Gruodžio 3 dieną 15 globos namų gyventojų vyko į jau tradiciniu tapusį
renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti „Aš esu“ Kauno Žalgirio arenoje.
Nuo 2012 metų rugsėjo 27 dienos 12 globos namų gyventojų dalyvauja socialiniame
projekte „Kas aš?!“, kuris vyksta Viešojoje įstaigoje „Profesijų spektras“ Marijampolėje. Projekto
veiklos – savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, savipagalba tarp bendruomenės ir dalyvių
grupių, mokymai apie darbo rinką, asmeninis motyvavimas, požiūrio į save, aplinką pakeitimas
koučingo metodu, kompiuterinio raštingumo kursas, anglų kalbos kursas pagal dalyvio lygį, teisės
pagrindai „Mano teisės ir pareigos darbovietėje, kitose institucijose“. Globos dalyviai labai
džiaugiasi šiais mokymais, noriai lanko visus užsiėmimus, su nekantrumu jų laukia. Šis projektas
bus tęsiamas ir 2013 metais.
3.4. SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS
Metų pradžioje visiems socialinės globos namų gyventojams buvo sudaromi ISGP, prieš
tai atlikus kiekvieno asmens socialinės globos poreikio vertinimą. Taip pat metų bėgyje socialiniai
darbuotojai sudarė darbo grupėje savaitinius planus, mėnesinius masinių renginių darbo planus,
socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistai – metinius ir mėnesinius užimtumo būreliuose
veiklos planus. Visi gyventojai buvo skatinami užsiimti jiems patinkančia veikla, realizuoti save
įvairiuose būreliuose, buvo palaikomi ir ugdomi gyventojų socialiniai, buitiniai ir darbiniai įgūdžiai.
Metų bėgyje 18 globos namų gyventojų 120 kartų buvo išvykę iš globos namų laikotarpiui
iki trijų dienų. Dažniausiai gyventojai vyko apsipirkti į aplinkinius kaimus, Vilkaviškį, Kauną,
pasikeisti knygas Sūdavos kaimo bibliotekoje, taip pat aplankyti artimuosius. 41 globos namų
gyventojas pas artimuosius buvo išvykęs laikotarpiui iki trijų mėnesių. Viso jų praleistas laikas pas
artimuosius sudarė 1339 dienas. Globos namų gyventoja Aušra Mazaliauskaitė pasisvečiuoti pas
seserį išvyko į Londoną.
Metų bėgyje gyventojai ir toliau buvo skatinami savarankiškai apsitarnauti valgykloje –
atsinešti valgymui skirtus įrankius, patiekalus, nusinešti nešvarius indus. Tai padaryti padėdavo
silpnesniesiems savo draugams.
Kiekvieną mėnesį globos namuose buvo organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos.
Gyventojai buvo skatinami šluoti kiemą, grėbti nupjautą žolę, nukritusius lapus, sode rinkti
obuolius, kasti sniegą, laistyti ir ravėti gėlynus, prižiūrėti tvenkinio pakrantes. Butuose gyvenantys
gyventojai aplinką tvarkėsi savarankiškai. Jie visiškai naujai persitvarkė gėlynus, įsirengė poilsio
zoną. Taip pat nuolat buvo organizuojamos kapinių tvarkymo talkos.
Gyventojai, gyvenantys butuose, turi dirbamos žemės plotelius, kur užsiaugina daržovių.
Gyventojai patys susikasa žemę, sėja, sodina daigus, ravi, o rudenį nusiima derlių. Iš užaugintų
daržovių virtuvėlėje gaminasi mišraines žiemai, marinuoja agurkus, pomidorus. Taip pat
gyventojams organizuojamos išvykos į gamtą, kurių metu jie grybauja, uogauja, grįžę surinktas
gėrybes konservuoja, marinuoja, verda uogienes. Savarankiškesni gyventojai užsiaugina gėlių,
kuriomis puošia gyvenamųjų kambarių balkonus, prižiūri kambarines gėles.

Metų bėgy globos namų gyventojai buvo skatinami aktyviai įsitraukti į renginių
organizavimą ir vedimą. Renatas Burkšaitis padėjo pravesti renginį „Jos vardas – moteris“, Žaneta
Bartaševičienė kartu su socialinėmis darbuotojomis virė žuvienę, pravedė koncertinės programėlės
pristatymą, skirtą renginiui „Mūsų gerumas – tai tiltai“, Socialinių darbuotojų dienos šventę šauniai
pravedė gyventojai Leonora Barauskienė ir Renatas Burkšaitis, Gyventojų tarybos nariai
savarankiškai pasiruošė ir pravedė paskaitas „Elgesio kultūra“ ir „Sveikas gyvenimo būdas“ ir pan.
Savarankiškesni gyventojai dažnai važiuoja apsipirkti į Vilkaviškį. Apsipirkimų metų jie stengiasi
patys, be darbuotojų pagalbos, išsirinkti norimą prekę, apsvarsto, ar tikrai ta prekė jiems reikalinga.
Metų bėgyje 37 gyventojai už sutaupytus pinigus nusipirko įvairių daiktų: lovų, mobiliųjų telefonų,
televizorių, skaitmeninio ryšio priedėlių televizoriams, papuošalų, DVD ir muzikinių grotuvų,
šaldytuvų, komodų, spintelių, elektrinių virdulių, spintų ir pan. Ypač daug daiktų įsigijo Vida
Veiverienė (sulčiaspaudę, vaflinę, dvivietę palapinę, elektrinę viryklę, dviejų riekelių skrudintuvę,
televizorių ir elektrinę tarkavimo mašiną) ir Modestas Trečiokas (MP3 grotuvą, USB atmintinę,
mobilųjį telefoną, spintą, lovą, komodą, kompiuterį, kompiuterio staliuką, kėdę, stalinę lempą,
pledą, garso kolonėles, TV anteną). Daug globos namų gyventojų metų bėgy įsigijo įvairių rūbų ir
avalynės, higienos priemonių.
Atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę (pablogėjus ar pagerėjus sveikatai), gyventojai
buvo perkeliami iš bendrų skyrių į sunkios negalios skyrių, o sveikatai pagerėjus – į bendrus
skyrius. Metų bėgyje bendruose skyriuose buvo įrengtos 4 naujos svetainės, kuriomis džiaugiasi ir
gyventojai, ir darbuotojai. Grupių gyventojai švenčia gimtadienius, organizuoja pasisėdėjimus prie
arbatos ir pačių keptų pyragų, daro susirinkimus, eina vieni pas kitus į svečius ir pan.
Gyventojai, kurie patys pagal galimybes tvarkosi savo gyvenamą aplinką, pasirūpina
asmens higiena ir stengiasi būti kuo mažiau priklausomi nuo aptarnaujančio personalo gyvena
globos namų tarnybiniuose butuose. Metų pabaigoje tarnybiniuose butuose gyveno 77 gyventojai.
Viename bute kartu gyvena nuo 5 iki 9 žmonių, kambaryje – nuo 1 iki 3. Vienas trijų kambarių
butas paskirtas savarankiškumo ugdymui - 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, patys išsilygina
išskalbtus rūbus. Užimtumo kambaryje vyksta bendri susirinkimai, įvairios popietės bei mokymai.
Butų gyventojai pirmą kartą darė pavasario sezono atidarymą – susidėjo pinigėlių, už kuriuos pirko
šašlykų, kitų produktų ir visi draugiškai juos kepė.
3.5. GYVENTOJŲ TARYBOS VEIKLA
Koordinatorius – socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius. Gyventojų tarybą sudarė 8
socialinės globos namų gyventojai: pirmininkas – Narvydas Paulionis, pavaduotojas – Algimantas
Jucaitis, sekretorė – Leonora Barauskienė ir 5 nariai – Jonas Salanauskas, Kęstutis Sobeckis,
Renatas Burkšaitis, Marius Bondarenka ir Ekvelina Vaitkevičienė. Ši Gyventojų tarybos sudėtis
patvirtinta socialinės globos namų direktoriaus 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. Kartą
ketvirtyje Gyventojų taryba vertino gyventojams teikiamas paslaugas.
Gyventojų tarybos nariai – Narvydas Paulionis ir Algimantas Jucaitis rinko medžiagą
literatūrinėms valandėlėms, kurias pravesdavo sunkią negalią turintiems gyventojams. Algimantas
Jucaitis pasirinkti medžiagos šioms valandėlėms eidavo net į Sūdavos kaimo biblioteką. Sunkios
negalios gyventojams buvo skaitoma Aleksandro Puškino, Ivano Krylovo, Prano Lemperto,
Maironio, Kazio Binkio, Eugenijaus Matuzevičiaus bei kitų autorių kūryba – pasakos, pasakėčios,

eilėraščiai. Sunkiai
vaikštantiems globos namų gyventojams tarybos nariai padėjo išeiti
pasivaikščioti, nueiti į koplytėlę, į socialinės globos namuose vykstančius renginius, biblioteką.
Per metus Gyventojų taryba gavo 5 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.).
Gyventojų tarybos nariai aktyviai prisidėjo prie globos namų aplinkos tvarkymo, į talkas
stengėsi įtraukti kuo daugiau gyventojų. Kartą mėnesy buvo organizuojamos kapinių tvarkymo
talkos. Balandžio mėnesy tarybos nariai aktyviai prisidėjo prie akcijos „Švara mūsų kieme ir
kambaryje“ organizavimo, taip pat aktyviai dalyvavo šioje akcijoje.
Gyventojų taryba padėjo adaptuotis į socialinės globos namus naujai atvykusiems
gyventojams. Reikalui esant budėdavo prie valgyklos, padėdavo organizuoti renginius, šventes,
sportines varžybas. Gyventojų tarybos nariai – Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis padėjo
sunkią negalią turintiems gyventojams pasiruošti dalyvavimui žymios negalios motorinio aktyvumo
čempionate. Gyventojų tarybos nariai aktyviai budėjo muzikinės grupės „Dinamika“ bei atlikėjų
Andriaus Rimiškio, Danės Jurkšaitytės su Paulina bei Nelly Paltinienės koncertų, vykusių globos
namų aktų salėje, metu.
Taip pat tarybos nariai aktyviai rašė straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“, kartą
ketvirtyje laikraštyje publikuodavo Gyventojų tarybos veiklos ataskaitas.
Kartą ketvirtyje Gyventojų taryba organizavo bendrus gyventojų susirinkimus, kuriuose
taip pat dalyvavo pavaduotoja socialiniam darbui, padalinių vedėjai, socialiniai darbuotojai ir jų
padėjėjai. Susirinkimų metu buvo prisimintos gyventojų vidaus tvarkos taisyklės, kalbama apie
kultūringą elgesį valgykloje, gerus tarpusavio santykius, pagarbą aplinkiniams ir pačiam sau. Buvo
skaitomos dvi paskaitos. Tai - „Sveiko gyvenimo būdas“ ir „Elgesio kultūra“. Paskaitos „Sveiko
gyvenimo būdas“ metu tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis ne tik skaitė
surinktą medžiagą, bet ir pademonstravo mankštos pratimus, kuriuos galima atlikti netgi savo
kambaryje. Paskaitose dalyvaudavo apie 70 – 90 globos namų gyventojų.
3.6. SAVIRAIŠKA
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.
Rankdarbių būrelio veikla
Rankdarbių būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Lolita
Stankienė. Metų bėgyje būrelį nuolat lankė 8 globos namų gyventojai. Tai - Stasė Barzdžiukaitė,
Antanas Čalna, Irena Darčianovaitė, Modestas Trečiokas, Nijolė Minkštimaitė, Ramutė Apalionija
Globytė, Lina Petraitytė, Aistė Daktaraitė.
Būrelio nariai lavino pradinius darbiniu įgūdžius – mokėsi įsiūti sagą, susiūti siūlę.
Geriausiai šioje veikloje sekėsi Antanui Čalnai ir Irenai Darčianovaitei. Ir toliau būrelio nariai
lavino mezgimo, nėrimo, vėlimo įgūdžius, mokėsi velti tūrinį veltinį – vėlė kepuraitę, šlepetes.
Dirbo su oda – mokėsi odą klijuoti, sujungti, pakaitinti, kad užsiriestų. Būrelio nariai susipažino su
audimo technika, mokėsi austi su siūlais ant knygos viršelio, taip pat mokėsi austi naudojant siūlus
ir laikraščio vyteles.
Būrelio nariams labai patiko kurti įvairius darbus panaudojant antrines žaliavas –
laikraščius, plastikinius butelius, įvairias įpakavimų dėžutes, saldainių popieriukus, kiaušinių
dėklus, tualetinio popieriaus ritinėlius ir kita. Iš saldainių dėžučių, alksnio šakelių, kartoninių dėžių

vidinės dalies darė rėmelius. Šiuos darbus geriausiai atlikti sekėsi Irenai Darčianovaitei, Antanui
Čalnai, Modestui Trečiokui.
Būrelio nariai metų eigoje mokėsi jungti tradicines medžiagas ir technikas tarpusavyje. Tai
siuvinėjimą su mezgimu ir vėlimu. Taip pat tradicines medžiagas su gamtine medžiaga ar
antrinėmis žaliavomis. Taip pat užsiėmimų metu gyventojai vėlė, nėrė, nėrė per liniuotę, mezgė,
karoliukais siuvinėjo auskarus, riešines bei įvairius kaklo papuošalus. Taip pat mokėsi megzti
riešines su karoliukais. Šie darbai geriausiai sekėsi Linai Petraitytei, Nijolei Minkštimaitei ir Irenai
Darčianovaitei.
Metų eigoje buvo vykdomas projektas „Ir aš noriu kurti – padėk man“. Kiekvieną
trečiadienį sunkios negalios skyriuje vykdavo būrelio užsiėmimai, kurių metu sunkios negalios
gyventojai mokėsi kurti įvairius darbelius. Gruodžio mėnesį sunkios negalios skyriai pasipuošė šių
užsiėmimų metu sukurta kalėdine eglute iš kiaušinių dėkliukų. Aktyviausiai šiuose užsiėmimuose
dalyvavo Marija Narusevičiūtė, Erika Muleckaitė, Laura Gudaitė, Edmas Viršilas, Aldas
Tamulevičius.
Kulinarijos būrelio veikla
Kulinarijos būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Lolita
Stankienė. Metų bėgyje būrelį nuolat lankė 11 globos namų gyventojų. Aktyviausi būrelio veikloje
buvo Lina Petraitytė, Arūnas Blaževičius, Stasė Barzdžiukaitė, Antanas Čalna, Aušra
Mazaliauskaitė, Eugenijus Baranauskas, Mindaugas Laurenavičius, Modestas Trečiokas.
Metų bėgy būrelio nariai mokinosi apskaičiuoti, kiek kainuoja pagaminti tam tikrą
patiekalą, ar galima vienus ingrediantus pakeisti pigesniais, taip pat mokinosi apskaičiuoti patiekalo
energetinę vertę. Gerai skaičiuoti sekėsi Modestui Trečiokui, Antanui Čalnai, o Linai Petraitytei
labai patiko sužinoti kiek patiekalas turi kalorijų. Būrelio nariai, gamindami žinomus ir mėgstamus
patiekalus (keptos bulvės, miltiniai blynai, kiaušinienė su dešra, virti makaronai ir pan.), buvo
skatinami dirbti savarankiškai. Užsiėmimų metu būrelio nariai mokinosi kepti lietinius blynus,
obuolių pyragą, gamino mielinę tešlą, virė obuolienę žiemai. Taip pat gamino tradicinius švenčių
patiekalus – kepė kūčiukus, keksą su aguonomis, darė aguonpienį, raudoną mišrainę, grybus su
svogūnais ir tomatu bei tradicinę „baltą“ mišrainę. Būrelio nariai užsiėmimų metu ne tik gaminosi
jau žinomus ar naujus patiekalus, bet ir tvarkydavo savo darbo vietą, išsiplaudovo panaudotus
indus, kartą mėnesyje organizuodavo sanitarinę dieną. Būrelio narė Lina Petraitytė labai noriai ir
aktyviai rinko ir tvarkė patiekalų receptus, taip pat savarankiškai rašė straipsnius į laikraštį „Likimo
draugas“ rubrikoje „Kulinarijos paslaptys“.
Būrelio nariai mielai ruošdavo įvairius patiekalus (kepė duoną, pyragus) sunkios negalios
skyrių gyventojams, taip pat padėjo gamintis, susitvarkyti darbo vietą silpnesniesiems.
Metų eigoje buvo suorganizuotos 6 popietės, kurių metu buvo mokomasi serviruoti stalą arbatos
gėrimui, naudotis peiliu ir šakute, lankstyti servetėles stalo papuošimui bei tvarkingai ir kultūringai
valgyti. Sunkiausiai būrelio nariams sekėsi taisyklingai naudotis peiliu ir šakute.
Renginiui „Šventos Agotos duonelė“ būrelio nariai mokinosi maišyti ir kepti duoną, „Obuolių
dienai“ viskas buvo gaminama iš obuolių – obuolių pyragas, kompotas, kepti obuoliai su cinamonu,
obuolienė.
Keramikos būrelio veikla
Keramikos būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Danguolė
Dereškienė. Metų eigoje keramikos būrelio užsiėmimus lankė 9 gyventojai, metų eigoje prisijungė
dar 2 gyventojai. Aktyviausi būrelio nariai - Irena Darčianovaitė, Aistė Daktaraitė, Lina Petraitytė,
Nijolė Minkštimaitė, Modestas Trečiokas.
Keramikos būrelio nariai iš molio ir modelino lipdė įvairius darbelius – vazas, batelius,
drakonus, medalius ir suvenyrus įvairioms šventėms ir pan.

Metų pradžioje visi būrelio nariai buvo supažindinti su saugumo technika dirbant su
žiedimo staklėmis bei molio degimo krosnele, kurioje darbeliai ir buvo pradėti degti. Metų eigoje
būrelio nariai savo pagamintus darbelius dekoravo su tam skirta glazūra, šie darbeliai taip pat buvo
degami krosnyje. Moliniai darbeliai tapo tvirtesni ir patrauklesni.
Metų pradžioje buvo vykdomas projektas „Drakonas 2012 metų zodiake“, kurio metu
gyventojai gamino įvairiausius drakonus, mokėsi derinti spalvas. Šį projektą užbaigė pagamintų
drakonų paroda.
Metų eigoje būrelio nariai globos namų koridoriuose nuolat rengė parodas, kurių metu
eksponavo savo darbelius.
Be keramikos buvo vykdoma ir kitokia veikla – gyventojai piešė piešinius, siuvo lėles, iš
siūlų rišo ir klijavo suvenyrines skrybėles. 3 moterys nuolat ateina į užsiėmimus, tačiau laiką leidžia
megzdamos. Gyventojas Modestas Trečiokas iš degtukų klijavo namelį, 2 gyventojai darė darbelius
iš siūlų ir jų išradingumo dėka kabineto lentynos pasipildė viščiukais, pelėdomis ir kiškiais.
Metų eigoje būrelio nariai rinko gamtinę medžiagą, kurią pritaikė prie gaminamų darbelių.
Sporto būrelio veikla
Sporto būrelio veiklą organizavo socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius.
Metų eigoje nuolat sportavo 20 gyventojų, nuo 30 iki 50 gyventojų ateidavo rečiau. Naujai
į sporto būrelio veiklą įsitraukė 7 gyventojai. Tai Aurimas Auksutis, Laimutis Jasulevičius,
Laimutis Grigaliūnas, Algirdas Žatkus, Jonas Zaveckas, Dalius Pivoras ir Jolanta Montvilaitė.
Keletas gyventojų būrelį lankyti nustojo.
Metų bėgyje bendrų skyrių gyventojai ir toliau 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.
Metų bėgyje globos namuose vyko įvairios sportinės varžybos. Vasario mėnesį gyventojai
dalyvavo žiemos sporto varžybose su rogutėmis ir slidėmis. Su rogutėmis čiuožė 40 gyventojų, o
slides išmėgino 6 gyventojai.
Kovo mėnesį vykusiose šaškių ir šachmatų varžybose šaškėmis žaidė 10 vyrų ir 8 moterys,
o šachmatais – 3 vyrai. Šaškėmis I-ąją vietą iškovojo Algirdas Žatkus ir Lina Petraitytė, o II-ąją –
Eugenijus Baranauskas ir Marija Škėmaitė.
Jėgos išbandymo varžybose, vykusiose balandį, buvo keliama gira, hanteliai, daromi atsilenkimai ir
atsispaudimai. Savo jėgas šiose rungtyse išbandė 25 gyventojai – 17 vyrų ir 8 moterys. I-ąją vietą
iškovojo Juozas Bašinskas ir Leonora Barauskienė, II-ąją – Romas Aleknevičius ir Jolanta Avinaitė,
o III-iąją vietą laimėjo Viktoras Vėbra ir Nadežda Smirnova.
Gegužės mėnesį vyko futbolo testų varžybos, skirtos Europos futbolo savaitei paminėti,
kuriose dalyvavo 16 sportininkų. I-ąją vietą laimėjo Nerijus Kupinas, II-ąją – Kęstutis Sobeckis, o
III-iąją Eugenijus Baranauskas.
Birželio mėnesį 11 gyventojų dalyvavo turistiniame žygyje, kurio metu įveikė 10
kilometrų. Taip pat liepą vyko kvadrato varžybos tarp butuose ir korpuse gyvenančių gyventojų.
Varžybas laimėjo korpuso gyventojai. Po šių varžybų dar vyko draugiškos varžybos tarp gyventojų
ir darbuotojų.
Liepos mėnesį vykusiose taikliosios rankos varžybose dalyvavo 33 globos namų
gyventojai. Smiginio rungtyje prizines vietas pasidalino Juozas Mockus, Simonas Bakšys ir
Laimutis Grigaliūnas. Baudų mėtyme prizines vietas moterų grupėje laimėjo Leonora Barauskienė,
Nadežda Smirnova ir Olga Voložko, o vyrų grupėje – Nerijus Zemenskas, Arūnas Blaževičius ir
Aurimas Auksutis.
Rugsėjo mėnesį vyko rudens kroso varžybos, kuriose dalyvavo 34 gyventojai. Rungtyje su
neįgaliojo vežimėliai I-ąją vietą užėmė Edmas Viršilas, II-ąją – Elena Sereikaitė. 1000 m bėgime I-

ąją vietą iškovojo Aurimas Auksutis ir Ala Bogaček, II-ąją vietą – Juozas Mockus ir Leonora
Barauskienė, o III-iąją vietą laimėjo Jonas Zaveckas ir Laura Gudaitė. 100 m bėgime I-ąją vietą
užėmė Modestas Trečiokas ir Ala Bogaček, II-ąją – Jonas Zaveckas ir Janina Čepaitė, o III-iąją –
Zenonas Rudzevičius ir Laura Gudaitė.
Aktyviausias pasivažinėjimas dviračiais vyko spalio mėnesį, kada sportininkai su
dviračiais buvo išvykę 7 kartus ir kiekvieną kartą įveikdavo apie 10-12 kilometrų.
Lapkričio mėnesį vyusiose stalo teniso varžybose dalyvavo 3 moterys ir 6 vyrai. I-ąją
vietą pasidalino Olga Voložko ir Kęstutis Žaltauskas, II-ąją – Jolantą Montvilaitė ir Edvardas
Dagilis, o III-iąją iškovojo Nadežda Smirnova ir Eugenijus Baranauskas.
Rugpjūčio mėnesį globos namuose buvo organizuojamos kvadrato varžybos tarp 5
socialinės globos namų komandų. Varžėsi Kalvarijos, Ilguvos, Suvalkijos, Strėvininkų ir mūsų
globos namų sportininkai. I-ąją vietą šiose varžybose iškovojo Suvalkijos globos namų komanda,
II-ąją vietą laimėjo Ilguvos globos namų komanda, o III-čioji atiteko Kalvarijos globos namų
komandai. Prizines vietas užėmusios komandos buvo apdovanotos atminimo taurėmis, o visi
dalyvavę sportininkai – atminimo medaliais.
Metų eigoje mūsų socialinės globos namų sportininkai sportuoti vyko į kitas įstaigas ir
organizacijas. Kovo 12 dieną LSMU veterinarijos akademijoje mūsų sportininkai dalyvavo LSOK
organizuojamose žymios negalios krepšinio testų ir 3x3 krepšinio varžybose. Varžybose dalyvavo 4
sportininkai, dar 5 gyventojai vyko kaip palaikymo komanda. Geriausiai šiose varžybose sekėsi
Eugenijui Baranauskui ir Nerijui Bušniauskui.
Birželio 15 dieną 8 globos namų sportininkai vyko į Zarasuose LSOK organizuojamas
Tarptautines atvirąsias XV-ąsias socialinės globos namų vasaros sporto žaidynes. Mūsų sportininkai
varžėsi su 16 komandų, tarp kurių buvo svečiai iš Baltarusijos ir Latvijos. Geriausiai sekėsi
Eugenijui Baranauskui, kuris galiūnų varžybose iškovojo II-ąją vietą. Taip pat šauniai pasirodė ir
darbuotojų komanda, kuri estafečių rungtyje užėmė I-ąją vietą.
Birželio 28 dieną sportininkai dalyvavo turistiniame sąskrydyje Ilguvoje „Ilguva 2012“,
kur turėjo įveikti 4 kilometrų distanciją, taip pat žaidė įvairius žaidimus bei turėjo įveikti įvairias
kliūtis.
Liepos 5 dieną 13 globos namų gyventojų vyko į Strėvininkų socialinės globos namus, kur
varžėsi 500 metrų bėgime, svarsčių kilnojime, rankos laužime, virvės traukime, stalo teniso ir
smiginio varžybose. Geriausiai sekėsi Eugenijui Baranauskui, Laimučiui Jasulevičiui ir Kęstučiui
Žalkauskui, kurie iškovojo prizines vietas.
Rugpjūčio 28 dieną 5 mūsų sportininkai dalyvavo Suvalkijos socialinės globos namuose
organizuotame renginyje „Pašėlkime drauge“, kurio metu su dviračiais turėjo įveikti 8 kilometrų
trasą.
Lapkričio 8 dieną 6 sportininkai vyko į Panevėžyje LSOK organizuojamą žymios negalios
motorinio aktyvumo čempionatą. Jo metu dalyviai turėjo atlikti 11 užduočių, visi sportininkai buvo
apdovanoti medaliais.
Gruodžio 13 dieną Kęstutis Žaltauskas, Eugenijus Baranauskas ir Olga Voložko Vidiškėse
dalyvavo LSOK surengtame stalo teniso čempionate. Trečiame lygyje mūsų komanda iškovojo IIąją vietą.
Žvejų būrelio veikla
Žvejų būrelio veiklą organizavo socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius.. Metų pradžioje
būrelį lankė 14 globos namų gyventojų., o metų bėgyje būrelio narių skaičius išaugo iki 17-os, nes į
būrelio veiklą įsitraukė Romas Aleknevičius, Dalius Pijoras ir Edvardas Dagilis. 2 būrelio nariai
savo veiklą būrelyje nutraukė – Večeslav Komar dėl sveikatos, o Juozas Bašinskas dėl priverstinio
gydymo Rokiškyje. Aktyviausi būrelio nariai - Antanas Čalna, Česlovas Stukanovas, Vladimir
Daržinkevič, Kęstutis Sobeckis, Petras Štaraitis.

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, Zenonas Rugevičius,
Algimantas Remeika, Antanas Čalna. Būrelio nariai skaitė žurnalą „Žvejys ir žuvys“, žiūrėjo
televizijos laidas apie žvejybą, aptardavo perskaitytus straipsnius, matytus reportažus, dalinosi savo
įspūdžiais. Balandžio mėnesį įvyko bendras būrelio narių susirinkimas „Saugi žvejyba“, kurio metu
visi klausėsi patarimų apie saugią žvejybą, vyko diskusijos, kaip išvengti nelaimių žvejybos metu.
Metų bėgyje būrelio nariai žvejojo ne tik globos namų tvenkinyje, bet ir Duburyje, 7 kartus buvo
išvykę žvejoti į Šešupę.
Birželio 18 dieną vyko žvejų varžybos, kuriose dalyvavo 10 būrelio narių, 6 gyventojai
pabandė žvejoti savo malonumui. Varžybų metu daugiausiai žuvų sugavo Vladimiras Daržinkevič,
kuris laimėjo I-ąją vietą, II-ąją vietą užėmė Antanas Dvilinkas, o III-ioji vieta atiteko Juozui
Bašinskui. Didžiausią žuvį varžybų metu sugavo Dalius Pivoras. Visi varžybų dalyviai buvo
apdovanoti diplomais ir padėkomis.
Liepos mėnesį vyko renginys „Žvejų šventė“, skirtas žvejų dienai paminėti. Šioje šventėje
dalyvavo apie 90 gyventojų, aktyviai dalyvavo ir visi žvejų būrelio nariai. Šventės metu komandos
turėjo atlikti įvairias užduotis, susijusias su žvejyba, minė mįsles, atsakinėjo į klausimus, žaidė
žaidimus, vyko mini viktorina apie žuvis, taip pat gražiausio laivelio rinkimai. Šventės dalyviai
vaišinosi ant laužo virta žuviene.
Visus metus vyko akcija „Įžuvink savo tvenkinį“. Daugiausiai, apie 1500 karosų, į tvenkinį
paleido Algimantas Remeika. Taip pat prie šios akcijos nemažai prisidėjo Vladimiras Daržinkevič,
Kęstutis Sobeckis, Antanas Čalna.
Metų eigoje daugiausiai žuvų sugavo Algimantas Remeika, Kęstutis Sobeckis, Vladimiras
Daržinkevič, Antanas Čalna.
3.7. KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS
Kompiuterinio raštingumo gyventojus mokė socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė. Metų
pradžioje būrelį lankė 6 gyventojai, o metų bėgyje į būrelio veiklą įsitraukė dar 4 gyventojai. Tai –
Irena Darčianovaitė, Ernesta Chaizytė, Janina Čepaitė ir Kęstutis Vyzas. Aktyviausi lankytojai:
Gediminas Jurkša, Laimutis Grigaliūnas, Ernesta Chaizytė bei Janina Čepaitė.
Anksčiau užsiėmimus lankantys ir besimokinantys būrelio nariai 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. Trys būrelio nariai mokėsi naudotis internetu.
Tai – Irena Darčianovaitė, Laimutis Grigaliūnas ir Ernesta Chaizytė.
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, Irena Darčianovaitė, Laimutis Grigaliūnas ir Leonora Barauskienė turi
susikūrę savo elektroninio pašto dėžutes. Gediminas Jurkša susirašinėja su broliu gyvenančiu
Anglijoje, Leonora Barauskienė susirašinėja su savo vaikais, o Laimutis Grigaliūnas bendrauja su
savo seserimi ir broliu.
Gegužės mėnesį vyko elektroninio laiško pristatymas ir padovanojimas renginyje „Paimk
mane, mama, už rankos“.
Taip pat metų bėgyje kompiuterinio raštingumo būrelio nariai daug prisidėjo prie renginių,
kurių metu būdavo demonstruojamos skaidrės bei rodoma filmuota medžiaga.

3.8. SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS
Saviveiklos būrelio veikla
Saviveiklos būreliui iki liepos mėnesio vadovavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė
Jūratė Stankevičienė o nuo rugsėjo mėnesio būreliui vadovauja socialinių paslaugų įstaigų
užimtumo specialistė Irena Ščesnienė. Aktyviausiai saviveiklininkų būrelio užsiėmimus lankė Vida
Veiverienė, Sigutė Raulinaitienė, Jolanta Avinaitė, Dalytė Petkūnienė, Aušra Mazaliauskaitė,
Eugenijus Baranauskas, Laimutis Jasulevičius, Modestas Trečiokas, Jonas Salanauskas. Metų bėgy
saviveiklininkų gretas papildė ir nauji nariai – Žaneta Bartaševičienė, Ernesta Chaizytė.
Repeticijų metu būrelio nariai mokėsi naujų ir kartojo senas dainas, lavino savo vokalinius
gebėjimus, intonavimą, mokėsi sceninio judesio, ugdė sceninę kultūrą, toleranciją ir pakantumą
grupėje. Buvo suburta instrumentinė grupė, kurioje saviveiklininkai susipažino su įvairiais muzikos
instrumentais, mokėsi jais muzikuoti.
Sausio mėnesį saviveiklininkai kartu su Trimis Karaliais vaikščiojo po globos namus,
dainavo tradicines dainas, vasario mėnesį grojo ir dainavo Valentino dienos renginyje „Būk mano
meile“. Taip pat saviveiklininkai savo trankia muzika labai pagyvino Užgavėnes, Kaziuko mugę.
Balandį saviveiklos kolektyvas dalyvavo Atvelykio popietėje, gegužės mėnesį saviveiklininkai su
savo programa pasirodė gegužinėje „Visi į gegužinę!“, birželį - renginyje „Sueikime visi prie
Joninių laužų“. Taip pat, reikalui esant, dalyvaudavo ir bibliotekoje vykstančiuose renginiuose.
Balandžio mėnesį globos namų saviveiklininkai dalyvavo rajoninėje vokalinių ansamblių šventėje
Klausučiuose.
Nuo rugsėjo saviveiklos būreliui pradėjo vadovauti socialinių paslaugų įstaigų užimtumo
specialistė Irena Ščesnienė. Į pirmąsias repeticijas gyventojai rinkosi negausiai, nedrąsiai. Tačiau
pamažu gyventojai, mėgstantys dainuoti, įsidrąsino ir pradėjo aktyviai lankyti repeticijas. Atėjusi
nauja vadovė į saviveiklininkų gyvenimą įnešė naujovių – mokė gyventojus dainuoti unisonu pagal
fonograminį akompanimentą. Visiems labai patiko šis dainavimo būdas, todėl būrelio nariai išmoko
nemažai dainų. Naujai išmoktas dainas saviveiklininkai pristatė globos namų gyventojams ir
darbuotojas lapkričio 29 dieną renginio „Mūsų gerumas – tai tiltai“ metu.
Lapkričio 30 dieną saviveiklininkai kartu su dainininke Dane Jurkšaityte dainavo
Rokiškyje vykusiame renginyje „Scenoje su žvaigžde“. Gruodžio 3 dieną su savo programa
pasirodė Kauno Žalgirio arenoje vykusiame renginyje, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų žmonių
dienai paminėti „Aš esu“. Gruodžio 17 dieną vyko į Daržininkų pagrindinę mokyklą, kur dalyvavo
Adventinėje popietėje kartu su mokyklos mokiniais.
Dramos būrelio veikla
Dramos būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Danguolė
Dereškienė. Dramos būrelį lankė 14 neabejingų dramai ir vaidybai globos namų gyventojų.
Aktyviausiai būrelį lankė šie globos namų gyventojai - Meilutė Varnaitė, 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 kas
kurioje srityje stipresnis, pakritikuodavo. Seniau lankantys būrelį artistai labai patobulėję, drąsiai
jaučiasi scenoje. Dramos būrelio nariai metų bėgyje ne tik lankė repeticijas, bet ir mokėsi gaminti
dekoracijas savo pasirodymams, pagal savo galimybes siūti rūbus spektakliams.
Birželio 26 dieną globos namų salėje įvyko spektaklio „Pro rakto skylutę“ premjera. Artistų tikslas
buvo parodyti laikmetį, kuriame gyveno ir kūrė garsusis aktorius ir humoristas Čarlis Čaplinas.
Spektaklis buvo kuriamas pasitelkiant muziką ir be jokių žodžių.

Gruodžio mėnesį buvo pristatyta naujametinė programa „Stebuklų kelias“, į kurią buvo
įtraukti visų globos namų grupių gyventojai. Jie turėjo pasiruošti mini programėles, su kuriomis
pasirodydavo spektaklio eigoje. Šis renginys visiems labai patiko.
Rugpjūčio 24 dieną 5 dramos būrelio nariai vyko į Kalvarijos globos namuose organizuojamą
renginį „Iš kartos į kartą“, kur pasirodė su mini vaidinimu apie Suvalkijos regioną.
3.9. GYVENTOJŲ INFORMACINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS
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 57 gyventojai. Labai aktyviai skaito Nijolė Minkštimaitė, Antanas
Bakanas, Justinas Juodsnukis, Algimantas Jucaitis, Kniežienė Erdmė, Aleksandras Ovčinikovas,
Ramutė Apalionija Globytė, Modestas Trečiokas ir Jonas Dirmantas. Metų bėgy skaityti pradėjo
Ernesta Chaizytė, Artūras Gudavičius, Bronislovas Šimkūnas.
Kompiuterinius žaidimus žaidžia šie gyventojai: Nerijus Bušniauskas, Večeslav Komar, Lina
Petraitytė, Ekvelina Vaitkevičienė, Antanas Milkaitis, Antanas Auštrevičius, Laimutis Jasulevičius,
Meilutė Varnaitė, Andrius Lazauskas, Olga Voložko, Eugenijus Baranauskas, Laimutis Grigaliūnas.
Žaidimus bando žaisti ir Jonas Zaveckas.
Bibliotekoje vyko įvairaus pobūdžio renginiai - renginys, skirtas Sausio 13-osios Laisvės
gynėjų dienai paminėti. Kartu vyko dokumentų ekspozicija: prisiminimų, fotonuotraukų paroda.
Taip pat paroda, skirta 95-osioms kunigo, kompozitoriaus, muzikologo, vargonininko, pedagogo,
monsinjoro Kazimiero Senkaus gimimo metinėms paminėti. Jis gimė Teiberių kaime, Vilkaviškio
apskrityje. Paroda „Lietuvos Nepriklausomybės įvykiai ir žmonės“, skirta Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai paminėti. Kovo mėnesį vyko biblioterapinė valandėlė „Biblioteka – skaitymo idėjų
lopšys“, kurios metu buvo skaitomi įvairūs skaitiniai, taip pat pristatomas mandalų spalvinimo
metodas, supažindinama su spalvų mandalose reikšmėmis. Mandalas spalvino 9 gyventojai
(Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Regina Migonytė, Albinas Samaitis, Ingrida Čižauskaitės
ir kt.) bei 4 darbuotojai. Taip pat vyko teminės lentynos: „Kovo 11-osios istoriškumas“, „Lietuviško
žodžio kelias“ knygnešių dienai paminėti, „Pakeliaukime po Europą“, „M. K. Čiurlionis –
dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas“, taip pat popietė ir teminė lentyna, skirta Juozo
Tysliavos 110-osioms gimimo metinėms paminėti.
Metų bėgyje buvo rodomi filmai iš globos namų gyvenimo „Ar prisimeni?“. 2012 metais
apie mūsų globos namus 5 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. Taip pat socialinė darbuotoja Dana Čapskienė fotografavo įvairius renginius, prisidėjo prie
scenarijų rašymo, darė skaidres.
3.10. LAIKRAŠČIO „LIKIMO DRAUGAS“ LEIDYBA
Už laikraščio „Likimo draugas“ redagavimą ir leidybą buvo atsakingos socialinės darbuotojos
Dana Čapskienė ir Edita Kavaliūnaitė.
Laikraštis buvo leidžiamas kiekvieną mėnesį 25 egzempliorių tiražu. Apie vykusius
renginius, išvykas, straipsnius pasirinkta tema, patirtus išgyvenimus, globos namų kasdienybę rašė
Irena Darčianovaitė, Lina Petraitytė, Aistė Daktaraitė, Gediminas Jurkša, Leonora Barauskienė,
Algimantas Jucaitis, Laima Gelūnienė, Ona Valaitytė, Ekvelina Vaitkevičienė ir Narvydas

Paulionis. Naujai į būrelio veiklą įsitraukė Algirdas Žatkus, Žaneta Bartaševičienė, Renatas
Burkšaitis.
Laikraštyje buvo paskelbti konkursai „Ar jau viską padariau, kad išsaugočiau žemę?“,
„Motina mano atsiminimuose“. Taip pat vyko labiausiai nusipelniusio žmogaus laikraščiui „Likimo
draugas“ rinkimai, kurio rezultatų paskelbimas vyks 2013 m. sausio 31 dieną.
Kartą savaitėje vykdavo pokalbių valandėlės prie arbatos „“Laikraščio „Likimo draugas“ atgarsiai“,
kartą mėnesy – susirinkimai, kurių metu rašantieji pasidalindavo savo mintimis ir idėjomis,
aptardavo laikraščio leidybą, rašinių temas. Laikraščio korespondentai stengėsi straipsnių tekstus
surinkti kompiuteriu.
Metų bėgyje buvo išleisti du šventiniai laikraščio priedai – Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų
proga. Taip pat buvo sukurtos naujos rubrikos – „Įdomių žmonių galerija“, „Mūsų ilgaamžis“, „Iš
praeities albumų“, „Susipažinkime – aš naujokas“, „Gyvenimo pamokos“.
Kiekvieną ketvirty Gyventojų tarybos nariai pateikdavo išsamią ataskaitą apie tarybos
veiklą, kulinarijos būrelio narė Lina Petraitytė nuolat rašydavo straipsnius į rubriką „Kulinarijos
paslaptys“.
Laikraščio korespondentai buvo išvykę į Kybartus, kur aplankė įvairias vietas. Taip pat
jau tapo tradicija dalyvauti Žydų genocido dienos paminėjime Žynių kaime.
3.11. RELIGINĖS PASLAUGOS
Tikybos būrelio veikla
Būrelio veiklą organizavo socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė.
Būrelį nuolat lankė apie 20 socialinės globos namų gyventojų: Bronė Aleksandravičiūtė, Laimutis
Jasulevičius, Sigutė Raulinaitienė, Viktoras Vėbra, Jonas Salanauskas, Dalia Petkūnienė, Erdmė
Kniežienė, Jadvyga Venskevič, Anelė Matulionytė, Ala Bogaček, Eugenijus Baranauskas ir kt.
Būrelio užsiėmimai vyko du tris kartus savaitėje – antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
Socialinės globos namų tikintieji kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį dalyvavo Šv.
Mišiose socialinės globos namų koplytėlėje. Metų eigoje buvo laikomos bendros mišios, taip pat
buvo laikomos mišios už mirusius socialinės globos namų gyventojus. Mišiose koplyčioje globos
namų tikintieji sulaukė svečių – giesmininkų iš Vilkaviškio.
Metų bėgyje būrelio nariai mokėsi savarankiškai pravesti užsiėmimus koplytėlėje: skaityti
maldas, litanijas, skaitinius iš biblijos, taip pat būrelio nariai buvo mokomi giedoti giesmes solo,
duetu, altu, grupėje, ansamblyje, giedoti rožinį vedančiuoju, taip pat giedoti Gavėnios, šv. Velykų ir
šv. Kalėdų, giesmes, giesmę šv. Kazimierui, šv. Marijai, Jėzaus širdies litaniją ir giesmes.
Socialinės globos namų tikintieji savarankiškai palaikė tvarką koplytėlėje, prižiūrėjo gėles,
patarnavo kunigui, mišių metu giedojo giesmes. Prieš Kalėdas būrelio nariai savarankiškai budėjo
koplytėlėje, paruošė prakartėlę, pasipuošė eglutę. Taip pat tikybos būrelio nariai su vadove metų
bėgyje lankėsi grupėse, kur supažindino gyventojus su įvairiomis religinėmis šventėmis.
Metų bėgy koplyčioje vyko rytmetis „Šv. Agotos duonelė“, taip pat buvo skaitomos
paskaitos apie šv. Kazimierą, šv. Agotą, „Kristaus meilė nusidėjėliams“, paskaita apie maldą.
Metų bėgyje globos namų tikintieji dalyvavo ne tik globos namų koplyčioje aukojamose
Šv. Mišiose, bet turėjo galimybę dalyvauti mišiose Augalų kaimo ir Alksnėnų bažnyčiose, vyko į
Vilkaviškio Katedrą, Žvirgždaičių bažnyčią Šakių rajone.
3.12. LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS
Gyventojų darbelių parodos
Metų eigoje surengta nemažai globos namų gyventojų darbelių parodų. Kartą ketvirtyje vyko
rankdarbių, vėlimo iš vilnos, keramikos parodos „Pas Kaziuką“, „Drakonas 2012 metų zodiake“.
Parodai „Pasidžiaukim gegužės žiedais“ buvo kuriami darbeliai, kuriuose dominavo gėlių žiedai.

Šiais darbeliais buvo papuošta globos namų aplinka per Gegužinę. Renginio „Grožio fiesta“ metu
rankdarbių būrelio nariai pristatė savo megztų, veltų, nertų papuošalų, kepuraičių, rankinių, riešinių,
blauzdinių kolekciją. Taip pat vyko parodos „Rudens taku“, „Švenčių belaukiant“, „Rudens
išdaigos“. Parodoje „Šiltai pabuvę krosny“ buvo galima pasigrožėti iš molio pagamintais darbeliais,
palyginti krosnyje degtus ir nedegtus darbelius, o parodoje „Rudens kvapas“ visi eksponatai buvo
padaryti iš gamtinių medžiagų. Taip pat metų bėgyje vyko įvairios gyventojų piešinių parodos –
„Mes – lietuvaičiai“, “Tėvas mano prisiminimuose“, „Mindaugas – Lietuvos karalius“, draugiškų
šaržų paroda „Piešiu savo draugą ir savo grupę“.
2012-aisiais globos namų gyventojų darbeliais puošėsi Vilkaviškio PPSC koridoriai, mūsų
gyventojų rankdarbių paroda „Aš toks esu – priimk mane“ papuošė naujas Klausučių seniūnijos
patalpas, taip pat darbeliai buvo eksponuojami renginių „Scenoje su žvaigžde“ Rokiškyje ir„Aš
esu“ Kauno Žalgirio arenoje metu.
Šventiniai renginiai
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.
Kiekvieną mėnesį globos namuose vyko įvairūs renginiai ir šventės. Sausio mėnesį po
globos namus vaikščiojo Trys Karaliai renginio „Atsisveikinimas su eglutėmis“ metu, vyko
minėjimas „Prisiminkime Sausio 13-osios įvykių dalyvius“, popietė ir teminė lentyna, skirta 95osioms Kazimiero Senkaus gimimo metinėms paminėti, visi galėjo linksmai pasišokti ir prisiminti
liaudies šokius renginyje „Lietuviškos polkos ritmu“, Pusiaužiemio šventėje gyventojai buvo
supažindinti su Pusiaužiemio papročiais, buvo žaidžiami žaidimai, vaišinama „Meškutės“ koše ir
arbata.
Vasarį apie 50 gyventojų dalyvavo rytmetyje koplytėlėje „Šv. Agotos duonelė“, taip pat
vyko Valentino dienos renginys „Būk mano meile“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas buvo
paminėtas renginyje „Lietuvos Nepriklausomybės įvykiai ir žmonės“, poeto Justino
Marcinkevičiaus atminimas buvo pagerbtas literatūrinėje popietėje „Šiandien širdį pasivaikščioti
išleisiu“. Gyventojai ne tik trankiai žiemą iš kiemo vijo Užgavėnių šventėje, bet persirengėliai
aplankė Klausučių seniūniją, Vilkaviškio savivaldybę, Vilkaviškio biblioteką, Psichikos sveikatos
priežiūros centrą, Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, policijos komisariatą, Didvyžių parapijos
kleboną, turėjo galimybę linksmai pasišokti teminiuose šokiuose „Per gyvenimą šokio ritmu“.
Kovo mėnesį globos namų koridoriuose šurmuliavo Blusų turgus, kuriame buvo galima pirkti,
parduoti, keisti, dovanoti, pasivaišinti Kaziuko arbata ir blynais. Globos namų moterys buvo
pagerbtos renginyje „Jos vardas – Moteris“, o sportininkai savo jėgas išbandė Šaškių – šachmatų
varžybose.
Balandį globos namų gyventojai rideno margučius, klausėsi paskaitos apie sveiką
gyvenimo būdą, Atvelykio popietėje galėjo pažaisti įvairius žaidimus, pasišokti, aktyviai dalyvavo
švaros savaitėje bei renginyje su svečiais iš Vištyčio regioninio parko „Ar jau viską padariau, kad
išsaugočiau žemę?“, sodino svečių atvežtus berželius, varžėsi jėgos išbandymo varžybose. Taip pat
galėjo pasižiūrėti Strėvininkų globos namų gyventojų meninę programą „Gyvenimo kelias“.
Gegužės mėnesį visos mamos buvo pagerbtos renginyje „Paimk mane, mama, už rankos“, savo
žinias apie Europą globos namų gyventojai pasitikrinti galėjo vitorinoje „Europos vidury“, savo
išradingumą ir kūrybiškumą galėjo pademonstruoti renginyje „Ekologinė mada“. Taip pat šį
mėnesį įvyko didelis ir gražus renginys „Visi į Gegužinę“, kuriame sulaukėme daug svečių iš
įvairių socialinės globos namų (Suvalkijos, Strėvininkų, Ilguvos, Kupiškio, Kalvarijos, Veisiejų,
Gudkaimio ir Zarasų).
Birželį visi globos namų naujokai ir ne tik labai laukė naujokų krikštynų „Nebūk
nekrikštas“, kurio metu buvo pakrikštyti visi globos namų naujokai. Renginyje dalyvavo apie 100

žmonių. Globos namų Jonus ir Janinas sveikino renginyje „Sueikime visi prie Joninių laužų“, žvejai
pasivaržyti galėjo Žvejų varžybose.
Liepos mėnesį įvyko kvadrato varžybos, gyventojai žaidė įvairius sportinius žaidimus,
apie 80 žmonių dalyvavo Oninių šventėje „Duonos ponia – Šventa Ona“. Taip pat prie globos namų
tvenkinio visus sukvietė „Žvejų šventė“.
Rugpjūtis taip pat buvo gausus renginių. Vyko kvadrato varžybos, kuriose varžėsi
Suvalkijos, Ilguvos, Kalvarijos, Strėvininkų ir mūsų globos namų sportininkų komandos. Renginyje
„Žolių fiesta“ gyventojai demonstravo iš įvairių žolynų pagamintus rūbus ir jų aksesuarus,
viktorinoje „Atspėk, jei gali“ varžėsi „butų“ ir „dvaro“ gyventojų komandos.
Rugsėjy įvyko kroso varžybos, Grybų šventėje trys komandos varžėsi, kuri pririnks daugiau grybų,
iš kurių vėliau buvo ruošiami įvairiausi patiekalai, rudens lygiadienio šventėje „Bobų vasara“
kiekviena grupė pardavinėjo savo „bėdas“, o renginyje „Grožio fiesta“ buvo demonstruojamos
mados.
Spalio mėnesį vyko renginys „Draugaukime“, 87 gyventojai klausėsi paskaitos „Elgesio
kultūra“, buvo surengtas minėjimas, skirtas Anapilin išėjusiems globos namų gyventojams.
Lapkritį gyventojai turėjo galimybę pasiklausyti koncertų „Rudenio akordai“ (grojo
svečiai iš Ukmergės) ir „Iš pasaulio estrados ir klasikinės muzikos lobyno“. Renginyje „Ištieskime
delnus, lai snaigė nukris“ dalyvavo apie 150 žmonių, kurie pagal senovės tradicijas kvietė žiemą,
vaišinosi karšta arbata, ant laužo kepta kiaušiniene. Renginyje „Visi po viena saule“, skirtame
tolerancijos dienai paminėti svečiavosi vaikų lopšelio – darželio „Buratinas“ vaikai. O renginyje
„Mūsų gerumas – tai tiltai“ padėkos raštais buvo apdovanojami labiausiai metų bėgyje nusipelnę
globos namų gyventojai.
Gruodžio mėnesį įvyko adventines rytmetis „Skrido angelo daina, puošta svajonėm“, taip
pat nuotaikingas Naujametinis karnavalas „Stebuklų kelias“.
Metų eigoje kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį buvo aukojamos Šv. Mišios globos namų
koplytėlėje, nuolat vykdavo talkos globos namų teritorijoje ir kapinėse, pirmadieniais salėje buvo
rodomi kino filmai, o penktadieniais vykdavo šokiai.
Pažintinės išvykos
Metų bėgyje globos namų gyventojams buvo organizuojamos įvairios išvykos ir ekskursijos. Sausį
17 gyventojų vyko į parodą Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo kultūros centre, vasario mėnesį 16 globos
namų gyventojų turėjo galimybę pasisvečiuoti Strėvininkų socialinės globos namuose, 8 gyventojai
dalyvavo „Razavų blynų“ edukacinėje programoje Jono Basanavičiaus gimtinėje – muziejuje.
Balandžio mėnesį 13 tikinčiųjų vyko į Šv. Mišias Vilkaviškio Katedroje. Birželio 7 dieną buvo
suorganizuota pažintinė ekskursija į Kauno mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyną, esantį Kauno
Petrašiūnų parapijoje, taip pat į Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą bei Pažaislio vienuolyną.
Birželio 20 dieną gyventojai turėjo galimybę aplankyti Panemunės pilis, Veliuonos dvarą –
muziejų, Belvederio dvarą, po Seredžiaus apylinkes pasižvalgyti nuo piliakalnio. Dar viena
ekskursija į Kauną buvo suorganizuota liepos 19 dieną. gyventojai aplankė IX fortą, Megos
prekybos centre pasigrožėjo akvariumu. Taip pat 4 globos namų gyventojai liepos 28 dieną važiavo
į Palangoje vykstančią šventę „Laumės juosta“. Rugpjūčio 23 dieną 9 gyventojai traukiniu važiavo į
ekskursiją po Kybartus ir jų apylinkes, o rugpjūčio 22 dieną 10 globos namų gyventojų turėjo
galimybę aplankyti Trakėnų kaime, Kalvarijos seniūnijoje esantį mini zoologijos sodą, taip pat
pasivaikščioti po Marijampolės miestą. Rugsėjį 10 gyventojų vyko į žydų kapines Žynių kaime.
Spalio 18 dieną grupelė Globos namų gyventojų vyko į Druskininkus, kur aplankė Antano
Čiasnulio skulptūrų ir poilsio parką „Naujasodė“, pasigrožėjo grojančiais fontanais, taip pat turėjo
galimybę apžiūrėti slidinėjimo trasas slidinėjimo arenoje. Gruodžio 3 dieną 15 globos namų
gyventojų vyko į jau tradiciniu tapusį renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti
„Aš esu“ Kauno Žalgirio arenoje. Taip pat gruodžio mėnesio 18 dieną globos namų gyventojai su

darbuotojais svečiavosi Kybartų vaikų globos namuose, jiems nuvežė akcijos „Pasidalinkime
gerumu“ metu surinktas dovanėles.
Metų bėgy gyventojams buvo organizuojamos išvykos į gamtą, taip pat buvo sudarytos
sąlygos išvykti pagrybauti. Globos namų tikintieji vyko giedoti Žvirgždaičių bažnyčioje Šakių
rajone.
3.13. 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.
Metų bėgyje socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai kvalifikaciją
tobulino:
10. dvidešimt du socialinę globą teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė Marijampolės
kolegijos organizuotame 24 val. (12 teor. val./12 prakt. val.) seminare socialiniams darbuotojams
„Bendradarbiavimo svarba dirbant su proto/psichikos negalią turinčiais asmenimis“. Seminarą vedė
Marijampolės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė Jūratė Makauskienė ir Socialinio darbo
ekspertė iš Olandijos Lies Gualtherie van Weezel. Seminaras vyko globos namų salėje;
11. vienuolika socialinio darbo padalinio darbuotojų dalyvavo 6 val. (4 teor.
val./2prakt.val.) seminare tema „Gerosios patirties sklaida, apsilankius Reinaerde organizacijoje“,
kuris vyko Vilijampolės globos namuose;
12. aštuoni socialinį darbą dirbantys darbuotojai vyko į 8 ak. val. seminarą tema
„Socialinio darbuotojo identitetas profesijoje ir visuomenėje“, kurį organizavo Marijampolės
kolegija;
13. trys darbuotojai kvalifikaciją kėlė Mykolo Romerio universite tema „Inovatyvūs
suaugusiųjų įgalinimo metodai: Edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“ (8 ak. val.);
14. du darbuotojai žinių sėmėsi Rokiškio psichiatrijos ligoninės Seimo rūmuose
surengtoje 3 ak. val konferencijoje tema. „Psichikos ligonis –Visavertis visuomenės narys“;
15. trys darbuotojai sėmėsi žinių apie savanorystę 6 ak. val. seminare tema „Savanorystė
Lietuvoje –Naujos galimybės neįgaliųjų bendruomenėje“, kurį organizavo UAB vadybos ir
psichologijos institutas, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
16. Vienas socialinis darbuotojas, atsakingas už gyventojų sportinę veiklą, dalyvavo 6 ak.
val. seminare tema „Žymią negalią turinčių asmenų ugdymosi galimybės per tikslingą ir kryptingą
motorinio aktyvumo veiklą“ Panevėžio pedagogų švietimo centre;
17. Septyniasdešimt vienas socialinio darbuotojo padėjėjas kvalifikaciją kėlė 16 akad. val.
(8 teor. val./8 prakt. val.) periodiniuose socialinių darbuotojų padėjėjams skirtuose mokymuose
pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams, dirbantiems su
proto ir/ar psichikos negalią turinčiais asmenimis“ (programos kodas 296276265);
18. devyni socialinio darbuotojo padėjėjai Marijampolės kolegijoje baigė įžanginius 40
ak. val. socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ir įgijo bazinių socialinio darbo žinių.
Parengta socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimui periodinių mokymų
programa, kuri patvirtinta Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią programą kvalifikaciją kėlė 4 socialiniai darbuotojai
studijavo socialinį darbą aukštosiose Lietuvos mokyklose: 1 socialinės darbuotoja baigė
Marijampolės kolegiją ir įgijo socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, 1 darbuotoja, turinti
aukštąjį išsilavinimą, pagal laisvą programą studijavo socialinį darbą ir įgijo socialinio darbuotojo
kvalifikaciją, 1 baigė Klaipėdos universitete socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 1
toliau studijuoja socialinį darbą Marijampolės kolegijoje.

Socialinį darbą dirbantys darbuotojai metų eigoje darbo patirtimi dalinosi su Strėvininkų,
Kalvarijos, Marijampolės specialiųjų, Veisiejų, Suvalkijos, Ilguvos, Kupiškio, Zarasų, Vilijampolės
socialinės globos namų darbuotojais.
3.14. VIDAUS KONTROLĖ
Socialinio darbo padalinio vedėja derino kiekvienam globos namų gyventojui sudarytus
Individualius socialinės globos planus, gyventojų užimtumo veiklos, darbo grupėse planus ir
kontroliavo jų įgyvendinimą. Kartą ketvirtyje buvo tikrinta gyventojų asmeninės higienos (kūno
švaros) palaikymas, dėvimų drabužių tvarkingumas ir švara, gyvenamų patalpų švara, jaukumas,
estetinis vaizdas. Didesnių nukrypimų nuo higienos normų nerasta 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 –29,8 procento, gerai – 68,8 procento, patenkinamai – 1,4 procento.
II ketvirtis: labai gerai –23,2 procento, gerai – 74,2 procento ir patenkinamai – 2,6 procento.
III ketvirtis: labai gerai – 15,5 procento, gerai – 84,0 procento ir patenkinamai – 0,5 procento.
IV ketvirtis: labai gerai – 6,4 procento, gerai – 90,8 procento, patenkinamai – 2,8 procento.
4. APTARNAVIMO PADALINYS
Einamojo remonto darbai :
1. II korpuso 1 aukšto prausyklos su WC remontas:
- santechnikos vamzdžių išvedžiojimas;
- sienų padengimas gipskartonio plokštėmis ir apklijavimas plytelėmis 52 m2;
- grindų pagrindo išlyginimas ir padengimas plytelėmis 20 m2;
- kriauklių pakabinimas, klozetų pastatymas ir kabinų gamyba.
2. I korpuso 2 aukšto procedūrinio kabineto remontas:
- sienų ir lubų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 79 m2;
- grindų dengimas plytelėmis 19 m2.
3. I korpuso 2 aukšto dešinės pusės 1 kambario padalinimas į du kambarius:
- pastatyta lengvų konstrukcijų pertvara su akmens vatos užpildu 21 m2;
- dviejuose kambariuose sienų ir lubų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, tapetavimas, dažymas
153 m2.
4. I korpuso 2 aukšto kairės pusės 1 kambario padalinimas į du kambarius:
- pastatyta lengvų konstrukcijų pertvara su akmens vatos užpildu 23 m2;
- dviejuose kambariuose sienų ir lubų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, tapetavimas, dažymas
167 m2.
5. Administracinio pastato 2 aukšto buitinių patalpų remontas:
- sienų ir lubų tinkavimas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, tapetavimas, dažymas 58 m2;
- grindų dangos dėjimas 12 m2.
6. I korpuso 2 aukšto kairės pusės koridoriaus remontas:
- sienų ir lubų tinkavimas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, tapetavimas, dažymas 182 m2;
7.
Valgyklos virtuvės maisto ruošimo patalpose ir koridoriuose kas 3 mėnesiai atliekamas
remontas:
- sienų valymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas 30 m2;
- grindyse sutrūkusių plytelių keitimas 10 m2;
- įrengimų, lentynų, stalų kojų dažymas.

8. 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.
9. Atliktas santechnikos įrenginių remontas ir priežiūra :
- vandens kranų remontas ir pakeitimas;
- kanalizacijos sistemos valymas, remontas, priežiūra ir keitimas;
- centrinio šildymo sistemos nuorinimas ir priežiūra.
10. Įrengtos patalpos su stiklo pertvaromis:
- I korpuso antrame aukšte, II korpuso pirmame ir antrame aukštuose.
Transportas:
1. Atliktos autotransporto techninės apžiūros.
2. Atlikti autotransporto einamieji remontai.
Elektros ūkis:
1. Apšvietimo sistemos priežiūra: keičiamos lemputės, šviestuvai, jungikliai, rozetės.
2. Poilsio kambaryje pakeisti šviestuvai, naujai pakeista elektros instaliacija.
3. Skalbykloje pakeista nauji drabužių džiovinimo elektriniai įrenginiai.
4. 8- kos butų pastato laiptinėse pajungti, elektros apšvietimo judesio davikliai.
5. Gyvenamose patalpose naujai išvedžiota elektros instaliacija..
6. Foje prie valgyklos pakeisti nauji šviestuvai.
7. Naujai pakeisti du elektros įvadai.
8. Atliktas elektros įrenginių ir elektrinių prietaisų remontas.
9. Valymo įrenginiuose pakeistas naujas ventiliatorius.
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. Naujų
patiekalų ruošimo technologijos buvo aptartos susirinkime kuriame dalyvavo dietalogė, vyr.virėja ir
virėjos.
6.
Dietalogė dalyvavo 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 2012 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 pensionato gyventojų išvykimą ir atvykimą į pensionatą.
Buhalterijos darbuotojos kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamos kvalifikacijos kėlimo
kursuose.
Vyriausioji buhalterė dalyvavo Finansų ministerijos rengiamuose seminaruose.
Organizavome netinkamo, nereikalingo turto nurašymo komisijų darbą.
Vyriausioji buhalterė, vadovaudamasi LR 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 2012 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

