DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
TARYBOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS
Nuo 2014 metų sausio mėnesio globos namų Tarybą sudarė 11 narių. Pirmininkas – Narvydas
Paulionis, pavaduotojas – Kęstutis Sobeckis, sekretorė – Leonora Barauskienė ir 6 socialinės globos namų
gyventojai: Jonas Salanauskas, Renatas Burkšaitis, Algimantas Jucaitis Marius Bondarenko (po pusės metų
jis išvyko iš globos namų) Algirdas Žatkus ir Ernesta Chaizytė, bei 2 socialiniai darbuotojai Kęstutis
Alkimavičius (iš darbo išėjo nuo rugpjūčio mėnesio) ir Dana Čapskienė. Išvykus ) iš globos namų dviems
nariams (Mariui Bondorenkai ir Kęstučiui Alkimavičiui) – liko 10 narių globos namų taryboje.
Remiantis globos namų tarybos nuostatais, tarybos nariai sudarė metinį planą, kurį suderino su
administracijos atstovais. Pagal patvirtintą metinį tarybos veiklos planą, buvo sudaromi tarybos mėnesiniai
veiklos planai. Tarybos posėdžiai vyko 1 kartą per mėnesį, reikalui esnt ir tankiau.
Metų eigoje įvyko 22 globos namų tarybos posėdžiai. Posėdžių metu tarybos nariai aptaria
praėjusio mėnesio tarybos veiklą, kiekvienas narys pasisako kaip jam sekėsi įgyvendinti jam pavestas
užduotis, pagal sudarytą globos namų tarybos mėnesio veiklos planą. Planuoja sekančio mėnesio tarybos
veiklą. Į posėdžius kviečiami administracijos atstovai, dietologė, kiti darbuotojai. Aptariami ir sprendžiami
gyventojams rūpimi klausimai. Kartą ketvirtyje tarybos nariai vertino gyventojams teikiamų paslaugų
kokybę. Įvertinimą perduodavo administracijai. Tarybos nariai išsakė gyventojų lūkesčius administracijai,
dėl maitinimo įvairumo, suoliukų ir pavėsinės pastatymo prie butų.
Metų bėgyje tarybos nariai suorganizavo 2 neeilinius posėdžius. Kurių metu buvo svarstomas
gyventojų elgesys, kurie nesilaikė gyventojų vidaus tvarkos taisyklių.
Metų eigoje tarybos nariai suorganizavo 3 visuotinius gyventojų susirinkimus. Jų metu tarybos
nariai gyventojams priminė gyventojų vidaus tvarkos taisykles. Skaitė paskaitas ,,Kaip sulaukti 100-o metų“,
„Kaip atpažinti sukčius?“ ir „Susipažinkime su Vilkaviškio rajonu“. Mūsų globos namų gyventojai išklausė
policijos darbuotojų svarbią informaciją apie tai, kaip atpažinti sukčius ir pan. Kvietėsi administracijos
atstovus siekiant supažindinti visus gyventojus su svarbia informacija ir atsakyti į gyventojams rūpimus
klausimus.
Siekiant bendradarbiavimo su kitomis institucijomis tarybos nariai buvo susitikę su Kauno
Vilijampolės socialinės globos namų tarybos nariais. Taip pat siekiant paįvairinti globos namų gyventojų
gyvenimą liepos mėnesį buvo suorganizuotas sąskrydis Podvarko stovyklavietėje. Jame dalyvavo apie 6
globos namų bendruomenės iš visos Lietuvos.
Globos namuose buvo organizuojami įvairūs kalendoriniai renginiai, kuriuose tarybos nariai ne tik
dalyvavo, bet ir padėjo juos organizuoti. Ypač pasireiškė Kęstutis Sobeckis ir Ernesta Chaizytė. Jie
aktyviai dalyvauja gimtadienio dienos šventėse. Tarybos nariai ragindavo gyveventojus aktyviai dalyvauti
užimtumuose ir renginiuose. Padėjo darbuotojams organizuojant socialinių globos namų gyventojų
kultūrinę, sportinę veiklą bei užimtumą. Tarybos nariai organizavo pagalbą silpnesniems globos namų
gyventojams. Tarybos nariai padėjo adaptuotis naujai atvykusiems gyventojams, apsiprasti globos namuose,

supažindino su globos namų aplinka, stengėsi sudominti su globos namų gyvenimu. Prisidėjo prie aplinkos ir
kapinių tvarkymo organizavimo, bei patys gausiai dalyvavo įvairiose organizuojamose talkose. Siekė
bendravimo su bendruomenių atstovais. Ragino gyventojus rašyti į laikraštį „Likimo draugas“ straipsnius.
Daugiausia parašė globos namų tarybos narys Algirdas Žatkus – 54 straipsnius įvairiausiomis temomis.
Ragino gyventojus rašyti klausimus sveikatos klausimais, bei jiems rūpimomis temomis į „Pasiūlymų ir
pageidavimų“ dėžutę esančią bibliotekoje. Tarybos nariai vykdė netik šias tarybos veiklos funkcijas, bet
kiekvienas tarybos narys turėjo ir individualią veiklą taryboje. Pvz. Narvydas Paulionis ir Algimantas
Jucaitis 3; 7; 8 ir 9 grupėse perskaitė po 12 skaitymų įvairia tematika. Kėdainių socialinės globos
namuose lapkričio mėnesį vykusioje praktinėje konferencijoje „Laiko inkliuzai“ globos namų tarybos narys
Algirdas Žatkus skaitė pranešimą - „Mano gyvenimo pokyčiai“.
Globos namų tarybos nariai Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Narvydas Paulionis,
Algirdas Žatkus ir Jonas Salanauskas buvo apdovanoti Direktoriaus Rimvydo Žiemio padėkomis, už
aktyvią veiklą globos namų taryboje bei įvairiuose globos namuose vykstančiose veiklose. Globos namų
taryba už puikų atstovavimą globos namų interesus buvo pamaloninta išvyka į Vilkaviškyje esantį boulingo
klubą, kuriame visiems labai patiko.
Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojus savo žmogiškomis vertybėmis
buvo pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams, gerino tarpusavio santykius su gyventojais, glaudžiai
bendradarbiavo su darbuotojais ir administracijos atstovais. Atsakingai vykdė globos namų tarybos
funkcijas.
Ataskaitą paruošė globos namų tarybos sekretorė Leonora Barauskienė

