DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2015 METŲ GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
2015 metais buvo suorganizuoti 24 tarybos narių posėdžiai, kurių metu buvo aptariama
gyventojams teikiamų paslaugų kokybė, gyventojų elgesys, etika, keliami ir svarstomi kiti einamieji
klausimai.
Kiekvieno ketvirčio pabaigoje buvo parengtos Globos namų tarybos veiklos ketvirčio
ataskaitos.
Kartą ketvirty kartu su administracijos darbuotojais buvo organizuojami globos namų
gyventojų visuotiniai susitinkimai, kurių metu buvo aptariamos globos namų Gyventojų vidaus tvarkos
taisyklės, akcentuojami gyventojams aktualiausi taisyklių punktai, skaitomi pranešimai gyventojams
aktualiomis temomis:
 2015-07-16 buvo skaitoma paskaita „Didvyžių dvaro istorija“;
 2015-10-14 skaitoma paskaita tema „Pinigų raida Lietuvoje“.
Pranešimus parengė ir skaitė globos namų tarybos nariai.
Ketvirtame ketvirtyje pagal temą „Viršsvoris – kovok išmintingai“ buvo paruoštas informacinis stendas.
Visus 2015 metus Globos namų tarybos nariai domėjosi gyventojams teikiamų paslaugų
kokybe ir kartą katvirty kartu su globos namų padalinių darbuotojais atliko gyventojams teikiamų
paslaugų kokybės vertinimą bei teikė pasiūlymus administracijai šiuo klausimu..
Kartą mėnesyje Globos namų tarybos pirmininkas savo iniciatyva rengė mėnesinius Globos
namų tarybos veiklos planus, juos pristatė globos namų tarybos nariams, globos namų bendruomenei ir
kartu numatė suplanuotos veiklos įgyvendinimo priemones.
2015 metų eigoje Globos namų taryba svartė vieno gyventojo elgesį dėl Globos namų
gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo. Svarstyme dalyvavo Globos namų tarybos nariai, pats
gyventojas, jo socialinė darbuotoja. Susirinkime dalyvavusių narių ir pačio gyventojo bendru sutarimu
gyventojų vidaus tvarkos taisyklių nesilaikančiam gyventojui buvo pasiūlyta darbo terapija – padėti
prižiūrėti globos namų aplinką: laistyti gėlynus, grėbti lapus ir pan.
Globos namų tarybos nariai visada buvo pavyzdys kitiems globos namų gyventojams,
aktyviai lankė įvairias užimtumo veiklas ir visuomet geranoriškai padėjo silpnesniems. Naujai
atvykusiems globos namų gyventojams tarybos nariai padėjo adaptuotis naujoje aplinkoje, atsakė į jiems
iškilusius klausimus.
Metų bėgy tarybos nariai prisidėjo prie gyventojams organizuojamų renginių: Gyventojų
artimųjų šventės - susitikimo „Atverk man širdį“, sąskrydžio „Pabūkime drauge gamtos apsuptyje II“,
Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga Vilkaviškio kultūros centre renginio „Vilties lašeliai“ organizavimo.
Globos namų tarybos gyventojai asmeniškai bendravo su gyventojais, posėdžių metu
sprendė gautus pasiūlymus bei pageidavimus ar iškilusias problemas. Laukė laiškų „Pasiūlymų ir
pageidavimų dėžėje“, kuri yra globos namų bibliotekoje. Sprendžiant problemas gyventojams padėjo
bendradarbiauti su darbuotojais.
Metų bėgy 24 kartus globos namų tarybos nariai sunkios negalios skyrių gyventojams skaitė
spaudą, knygas, informavo gyventojus apie globos namų bendruomenės aktualijas.
Globos namų tarybos nariai kiekvieną mėnesį informaciją apie savo veiklą publikavo
globos namuose leidžiamame laikraštyje „Likimo draugas“ ir skelbimų lentoje.
Globos namų tarybos nariai kartu su kulinarijos užimtumo veiklos nariais organizavo darbo
terapiją – nuosavo daržo kūrimą. Tarybos nariai paruošė žemę, sėjo, prižiūrėjo daržoves ir gėles.

Užaugintos gėlės buvo panaudotos renginių apipavidalinimui ir gyventojų kapų puošimui. Tarybos nariai
prisidėjo prie globos namų kapų ir aplinkos tvarkymo.
Globos namų tarybos nariai kartu su Klausučių kaimo bendruomenės nariais ir Sūduvos
krašto muziejaus darbuotojais rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimui
suorganizavo žygį į Žynių kaimo žydų kapines, kur skaitė savo kūrybos eiles, prisiminė skaudžias
istorines akimirkas ir genocido aukas, kurių garbei iš akmenėlių sudėliojo GEDENK DI NEMEN (žyd.
Prisiminime vardus) ir garsiai skaitė žydiškus vardu.
2015 metais tarybos nariai aplankė Šakių raj., Plokščių kaime įsikūrusius savarankiško
gyvenimo namus asmenims su proto/psichikos negalia, domėjosi gyvenimo sąlygomis, užimtumu.
Globos namų tarybos nariai įvairių bendrų renginių metu bendravo su kitų socialinės globos
namų gyventojų tarybos nariais: dalinosi patirtimi, vedama dokumentacija, dažniausia iškylančiomis
problemomis bei jų sprendimo priemonėmis.
Pirmą kartą 2015 metais globos namų tarybą papildė vieno neveiksnaus gyventojo globėja
Norgenija Steponaitienė, kuri labai aktyviai įsitraukė į Globos namų tarybos veiklą. Ji dalyvavo globos
namų bendruomenės renginiuose, suorganizavo meninių darbelių parodą, teikė pasiūlymus globos namų
administracijai gyventojams teikiamų paslaugų kokybės pagerinimui.
2015 metais Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojų interesus,
savo žmogiškomis vertybėmis buvo pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams, gerino tarpusavio
santykius su gyventojais, glaudžiai bendradarbiavo su darbuotojais, aktyviai dalyvavo veiklose ir įvykdė
numatytus planus.
Globos namų tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis.

