
DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

 
 GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS 

 

 

2018 metais Globos namų taryba veiklą vykdė pagal metinį planą.  

 

      Globos namų tarybą sudarė 11 narių. Nuo birželio mėnesio, patvirtinus savanorišką 

atsistatydinimą, Tarybą sudarė 10 narių.   

      Metų eigoje vyko 12 Tarybos posėdžių.  4 neeiliniai posėdžiai, kurių metu svarstytas 

gyventojų netinkamas elgesys.  

      Metų eigoje buvo suorganizuoti 4 visuotiniai susirinkimai:  

Vasario 27 dieną buvo pristatyta 2017 m. Tarybos veiklos metinė ataskaita. Susirinkime 

dalyvavo 146 bendruomenės nariai. Buvo renkami nariai į 2018 m. Globos namų tarybą.  

Birželio 21 dieną susirinkime dalyvavo 85 bendruomenės nariai. Pirmininkas pristatė I 

ketvirčio Tarybos veiklos ataskaitą. Patvirtintas atsistatydinimas iš Tarybos narių, remiantis 

Globos namų tarybos nuostatomis. Vyko diskusija apie pagarbą. Buvo primintos gyventojų 

vidaus tvarkos taisyklės. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui supažindino su asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu.   

Rugsėjo 25 dieną susirinkime dalyvavo 102 bendruomenės nariai. Pirmininkas pristatė II 

ketvirčioTarybos veiklos ataskaitą. Buvo primintos vidaus tvarko staisyklių IV dalies 27 

punktas ir X dalies 59 ir 60 punktai. Gydytojas psihiatras Audrius Mozūraitis skaitė paskaitą 

„Psichiką veikiančios priemonės“ ir „Savipagalbos grupių vaidmuo krizės įveikimo atveju“.  

Gruodžio 7 dieną susirinkime dalyvavo 70 bendruomenės narių. Pirmininkas pristatė III 

ketvirčio Tarybos veiklos ataskaitą. Vyko diskusija kodėl reikia laikytis vidaus tvarkos 

taisyklių. Buvo apžvelgta visus metus vykusi prevencinė programa „Saugokis! Šie įpročiai 

griauna tavo sveikatą“. Skaidrėmis buvo pristatytas pranešims tema „Judėk sveikai“ ir 

praktiškai tai pademonstruota. Supažindinta su sąrašu renginių ir popiečių, kuriuos siūlo ir 

pageidauja  globos namų gyventojai 2019 metais.  

     Balandžio 19 d. Taryba organizavo ir dalyvavo pavasarinėje globos namų talkoje. 

Balandžio 21 d. dalyvavo Vilkaviškio mieste oraganizuojamoje akcijoje „Darom“. Dalyvavo 

15 globos namų gyventojų. Gegužės 17 d. prisidėjo prie Atvirų durų dienos įgyvendinimo.  

      Metų eigoje vyko kūrybiniai Tarybos narių užimtumai. Jų metu buvo gaminamos atvirutės 

jubiliatam sveikinti. Viso pasveikinta 85 globos namų jubiliatai.  

Vasario mėnesį kūrėme širdelias, sveikinome globos namų darbuotojus. Kovo mėnesį 

sveikinome moters dienos proga. Rugsėjo mėnesį vyko kūrybis užimtumas, kurio metu 

gaminome gėles ir sveikinimus, skirtus socialinio darbuotojo dienai paminėti. Gruodžio 



mėnesį gaminome naujametines atvirutes grupių gyventojus ir darbuotojus pasveikinti. 

Sveikinimo žodžius sukūrė Tarybos narys. 

      Metų eigoje buvo stebima ir vertinama globos namų gyventojams teikiamų paslaugų 

kokybė. Siekiant objektyviau atlikti teikiamų paslaugų vertinimą  III ir IV ketvirčių vertinime 

dalyvavo Tarybos nariai ir gyventojų grupių atstovai. 

       Metų eigoje publikuota 12 straipsnių rubrikoje „Globos namų gyventojų tarybos 

aktualijos“. Taip pat Tarybos nariai prisidėjo prie prevencinės programos „Saugokis! Šie 

įpročiai griauna tavo sveikatą“ ir parašė 3  prevencinius straipsnius į laikraštį „Likimo 

draugas“. 

       Metų eigoje pravestos 24 literatūrinės valandėlės. Kiekvieną mėnesį buvo skaityta įvairi 

literatūra keturių grupių gyventojams.   

       Tarybos nariai skatino gyventojus dalyvauti užimtumo veiklose ir organizuojamuose 

renginiuose dalindamiesi gerąja sklaida ir savo aktyviu pavyzdžiu.     

      Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojų interesus, atsakingai 

vykdė Globos namų tarybos funkcijas. 

 

Globos namų tarybos pirmininkas           Kęstutis Sobeckis 

 

 


