
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 METŲ DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

VEIKLOS ATASKATA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didvyžiai 

2020 m. vasario 5 d. 



 

 

 

 

 

I. VADOVO ŽODIS .................................................................................................................................. 3 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI ...................................................................... 5 

2.1. Globos namų veiklos tikslai ir jų įgyvendinimas ................................................................................ 5 
2.1.1. Globos namų veiklos tikslai ..................................................................................................................................................5 
2.1.2. Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimas ....................................................................................................................5 

2.2. Patvirtintų asignavimų panaudojimas ............................................................................................... 12 

2.3. Resursų panaudojimas ........................................................................................................................... 13 

2.4. Integracija visuomenėje ......................................................................................................................... 13 

2.5. Ilgalaikio turto įsigijimas ....................................................................................................................... 14 

2.6. Įgyvendinti investiciniai projektai ....................................................................................................... 14 

III. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI ............................................... 14 
 

 



 

3 

 

I. VADOVO ŽODIS 
 

Didvyžių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios 

paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl 

kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems 

būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto 

negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių 

specialiųjų poreikių lygis. Globos namų savininkas – Lietuvos Respublika, Globos namų savininko 

teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Globos namų vizija – Globos namų gyventojai tampa savarankiški ir kuo mažiau 

priklausomi nuo personalo, sugeba planuoti savo veiklą ir, galbūt, net grįžti į visuomenę.  

Globos namų misija – teikti Globos namų gyventojams kokybiškas paslaugas, kad 

kiekvienam gyventojui būtų suteikiama galimybė individualiems sugebėjimams vystyti, užtikrinti 

teises bei interesus, skatinti integruotis visuomenėje. 

Globos namų veiklos tikslas – padėti žmonėms su negalia patenkinti savo būtinus 

poreikius, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti 

gebėjimus pasirūpinti savimi ir skatinti integruotis visuomenėje.  

Teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir 

galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su 

visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Globos namuose teikiama ilgalaikė socialinė globa – tai paslaugos, kuriomis suteikiama 

įvairiapusė pagalba socialiai pažeidžiamam asmeniui, užtikrinamas jo  socialinis saugumas, 

stiprinami sugebėjimai spręsti iškylančias problemas ir sudaromos galimybės patiems keistis bei 

tobulėti. Teikiamos paslaugos – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas (asmens poreikių įvertinimas, Ilgalaikio socialinės globos plano sudarymas, 

įgyvendinimas ir pan.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų 

apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas 

(siuvinėjimas, mezgimas, vėlimas, pynimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, 

aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas (spaudos, knygų skaitymas, internetiniai ir 

stalo žaidimai, filmų rodymas ir pan.), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio 

pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų, higienos ir pan.), 

maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), sporto (sporto užsiėmimų, sporto varžybų 

organizavimas, sveikos gyvensenos ugdymas ir pan.), kultūrinės (pažintinės išvykos, parodų, 
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koncertų lankymas ir pan.), religinės (religinių švenčių ir laidojimo apeigų organizavimas ir pan.), 

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

 Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, trumpalaikė socialinė globa teikiama ne 

mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę. Trumpalaikė 

socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam 

atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens (jam 

atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos. 

Nuo 2019 metų nuo kovo 1 dienos pradėjome teikti dar vieną naują paslaugą – laikino 

atokvėpio paslaugą institucijoje. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį 

poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos 

negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, 

sociokultūriniame visuomenės gyvenime. Laikino atokvėpio paslaugas gali gauti tėvai, šeimos 

nariai, globėjai (rūpintojai), globotojai, savo namuose prižiūrintys ar globojantys asmenis, kuriems 

reikalinga nuolatinė priežiūra.  

Globos namuose socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos 

normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą. 

Paslaugas teikia: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sveikatos 

priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai. 

Globos namai, vadovaudamiesi Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. 

įsakymu Nr. A1-271 „Dėl Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio 

vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“, įtraukti į Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės 

globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašą. Vykdant perėjimą nuo institucijoje 

teikiamų paslaugų prie paslaugų, teikiamų bendruomenėje, Globos namai yra įsigiję ir pritaikę 

gyvenamąjį namą Žemaitės g. 2, Vilkaviškyje, ir jame teikia grupinio gyvenimo namų paslaugas 10 

klientų. Aplinka, kurioje gyvena šie klientai, yra artima namų aplinkai ir tai sudaro galimybę ugdyti 

savarankiško gyvenimo įgūdžius bei daugiau paslaugų gauti bendruomenėje. Gyventojai buvo 

atrinkti remiantis ne vien vertinimu, bet ir jų pačių noru įsikurti grupinio gyvenimo namuose.  

Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Globos namų stacionaraus padalinio 

gyventojams, 2019 metais papildomai įsigyta techninės pagalbos priemonių – 10 vaikštynių, 5 

tualetinės kėdės, 2 neįgaliojo vežimėliai, įsigyti 2 rinkiniai galvai plauti ir 10 drėgmės 

nepraleidžiančių paklodžių, įrengtas relaksacijos kambarys.  
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Globos namų gyventojai naudojasi kitų institucijų teikiamomis paslaugomis, kurios iš rajono 

centrų traukiasi į regioninius centrus  (banko, policijos, tyrėjų, antstolių ir kitos  paslaugos), o tai 

iššaukia papildomus finansinius kaštus, pareikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų. 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2.1. Globos namų veiklos tikslai ir jų įgyvendinimas 

 

2.1.1. Globos namų veiklos tikslai 

 

Didvyžių socialinės globos namų veikla vykdoma vadovaujantis nuostatais 

(http://dsgn.lt/nuostatai/), kuriuose numatyti pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: 

1. teikti socialinę globą, užtikrinančią Globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir 

geriausius jo interesus; 

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų 

gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir 

sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; 

3. atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, 

užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę. 

Globos namų veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos vykdomos programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ (03.03), kurios vienas 

iš tikslų – „Teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas“.  

Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą, nustatytus uždavinius ir jiems pasiekti numatytas 

priemones, 2019 m. Globos namų veikla buvo vykdoma  vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-163 patvirtintu Didvyžių socialinės globos namų 2019 

metų veiklos planu.  

 

 

2.1.2. Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2019 metų  veiklos plane numatytam tikslui „Teikti kokybiškas, individualius asmenų 

poreikius atitinkančias paslaugas“ buvo išsikelti trys uždaviniai: 

1. organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias 

paslaugas; 

2. teikti paslaugas bendruomenės gyventojams; 

3. užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. 

http://dsgn.lt/nuostatai/
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1. Organizuotas tinkamas asmenų apgyvendinimas ir paskirtos jų poreikius 

atitinkančios paslaugos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtintomis Perėjimo nuo institucinės globos 

prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014–2020 metų veiksmų plano nuostatomis, nuosekliai mažinamas planinis vietų skaičius Globos 

namuose. 2019 metais jis buvo sumažintas iki 275 gyventojų, t.y. 10 asmenų mažiau negu 2018 

metais. Mažinant gyventojų skaičių Globos namuose, atsirado galimybė pagerinti žmonių gyvenimo 

sąlygas ir jiems teikiamų paslaugų kokybę: nebeliko keturviečių gyvenamųjų kambarių, sumažėjo 

triviečių kambarių skaičius. Užimtumo kambariai iš pirmo aukšto perkelti  į atsilaisvinusias 

patalpas trečiame aukšte, o pirmame aukšte įrengti 2 nauji gyvenamieji kambariai judėjimo negalią 

turintiems asmenims, įrengtas relaksacijos kambarys, erdvesnės virtuvėlės, atliktas pirmo aukšto 

koridoriaus remontas, 166 asmenims sudaryta galimybė  greitai, neišeinant iš gyvenamojo 

kambario, esant poreikiui,  išsikviesti personalą. 

Per metus tinkamai organizuotas 9 naujai atvykusių asmenų apgyvendinimas ir paskirtos jų 

poreikius atitinkančios paslaugos. Gyventojai atvyko  iš 5 savivaldybių: 5 asmenys iš Vilkaviškio 

rajono savivaldybės, po 1 asmenį iš Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šilutės rajono ir Kauno miesto 

savivaldybių. Visiems naujai apgyvendintiems asmenims atliktas poreikių vertinimas ir sudaryti 

adaptacijos ir individualūs socialinės globos planai (toliau – ISGP). ISGP 100 proc. visų Globos 

namų gyventojų peržiūrėti ir patikslinti. Per metus mirė 16 gyventojų, 2 gyventojai išvyko į kitus 

globos namus, 1 gyventojas teismo sprendimu išvežtas priverstiniam stacionariam gydymui į 

Rokiškio psichiatrijos ligoninę. Kauno miesto savivaldybės sprendimu dėl ilgalaikės socialinės 

globos nutraukimo Globos namuose vienas gyventojas išvyko gyventi į bendruomenę. 2019 m. 

gruodžio 31 dienai ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo  275 asmenys, iš jų 265 – 

stacionariame padalinyje, 10 – grupinio gyvenimo namuose. 101 iš 275 Globos namų gyventojų 

teismo sprendimu apribotas veiksnumas. Informacija apie gyventojų pasiskirstymą pagal negalios 

rūšį pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė. Gyventojai  2019 m. gruodžio 31 d. 

 Gyventojų 

skaičius 

Su proto 

negalia 

Su sunkia 

negalia 

Su psichikos 

negalia 

Su sunkia 

psichikos 

negalia 

Stacionariame 

padalinyje 

265 70 37 91 67 

Grupinio 

gyvenimo 

namuose 

10 7 2 1 0 
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Per 2019 metus 36 gyventojai pagal gydytojo rekomendacijas buvo aprūpinti reikiamais 

proteziniais, ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliais, 

tualetinėmis kėdėmis, vaikštynėmis, ortopedine avalyne, akiniais, klausos aparatais ir kt. 

Gyventojai nuolat skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais, dalyvauti savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir užimtumo programose. Taip pat sudaromos visos 

sąlygos, kad kuo daugiau gyventojų galėtų savarankiškai ar su pagalba tvarkytis gyvenamąją 

aplinką, gamintis maistą. Per 2019 metus su artimaisiais ryšius palaikė 192 asmenys vietoj planuotų 

205, nes 13 gyventojų ryšiai su artimaisiais nutrūko (artimieji mirė, išvyko iš Lietuvos ar nutraukė 

bendravimą). Savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose 

dalyvavo 176 asmenys iš planuotų 180, nes metų pradžioje pablogėjo 4 asmenų, įtrauktų į 

savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programas, sveikata ir jie mirė. 

Savarankiškai ar padedant darbuotojams gaminosi maistą Globos namuose įrengtose virtuvėlėse 87 

asmenys, iš jų  2 į įstaigą naujai atvykę 2019 m. Savarankiškai ar padedant darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką 95 gyventojai. 

Per praėjusius metus Globos namuose buvo įgyvendintos 3 prevencinės programos:  

 Susirgimų / ligų prevencijai nuo gripo paskiepyta 60 gyventojų, suorganizuotos 

paskaitos gyventojams: „Kaip išvengti maistu plintančių ligų“, „Asmens higienos priežiūros 

procedūros“. Dalyvavo 149 gyventojai.   

 Žalingų įpročių prevencijai vyko paskaita „Saugokis! Žalingi įpročiai griauna tavo 

sveikatą“, dalyvavo 65 gyventojai, Globos namų laikraštyje „Likimo draugas“ apie rūkymo ir 

alkoholio vartojimo žalą, sveiką gyvenseną buvo įvesta rubrika „Žalingiems įpročiams ir smurtui – 

ne“, kurioje savo straipsnius publikavo 4 asmenys. Gyventojų grupėse kartą per ketvirtį vyko 

pokalbiai žalingų įpročių prevencijos temomis, dalyvavo 156 Globos namų gyventojai. 

 Neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai vyko susitikimas su bendruomenės pareigūne 

tema „Smurtas artimoje aplinkoje“. Paskaitoje dalyvavo 77 gyventojai. 

Globos namų 10 gyventojų ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo grupinio gyvenimo 

namuose. Jiems buvo sudarytos sąlygos gauti paslaugas Vilkaviškio mieste.  Gyventojai aktyviai 

dalyvavo Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos veikloje. Visi 10 gyventojų  

aktyviai įsijungė į Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro veiklą: lankė mankštas, paskaitas, 

dalyvavo sportiniuose užsiėmimuose, ėjo į žygius. Taip pat gyventojai naudojosi Vilkaviškio 

bendruomenės rekreacijos zonomis, sporto aikštelėmis, dalyvavo miesto šventėse ir renginiuose, 

lankėsi kultūros įstaigų, bibliotekos, bažnyčios renginiuose ir šventėse. 

Globos namai metų laike teikė bendruomenines paslaugas. Trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos suteiktos 20-čiai asmenų: 12 asmenų iš Vilkaviškio rajono savivaldybės, po 2 iš Šilutės 
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rajono, Šakių rajono ir Kalvarijos savivaldybių, po 1 iš Varėnos ir Kazlų Rūdos savivaldybių.  

Laikino atokvėpio paslauga institucijoje suteikta 5 asmenims iš Vilkaviškio rajono savivaldybės. 

2. Globos namai užtikrino tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. 2019 metais įstaigos 

darbuotojams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo profesinę kompetenciją. Racionaliai naudojant 

profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas, buvo siekiama nuolatinio 

darbuotojų profesinio augimo, teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir profesinės rizikos 

darbe mažinimo. Buvo atliktas socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos 

įsivertinimas ir išsiaiškintas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tolimesnis poreikis. Visiems 

darbuotojams buvo sudarytos sąlygos  tobulinti profesines kompetencijas ir kelti kvalifikacijos lygį. 

Darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir praktinius įgūdžius pritaikė savo 

tiesioginiame darbe. 2019 m. darbuotojų profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetinės sritys buvo darbuotojų kompetencijų didinimas planuojant teikti bendruomenines 

paslaugas, todėl šiomis temomis daugiausiai darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Socialines paslaugas 

teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė ne mažiau kaip 16 val. per metus visi 100 proc.  76 (90,5 

proc.) socialines paslaugas teikiantys darbuotojai profesinę kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 16 

val. per metus,  išklausė 2114 val., vidutiniškai kiekvienas po 27,8, val.  2019 metais 7 socialiniai 

darbuotojai atestavosi ir įgijo arba prasitęsė vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę 

kategoriją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Du darbuotojai studijavo socialinį darbą Marijampolės kolegijoje. Asmens sveikatos priežiūros 

padalinio profesinę kvalifikaciją  tobulino  26 darbuotojai, viso 714 val., kiekvienas darbuotojas 

vidutiniškai po 27,5 val. 75 socialinę globą teikiantys darbuotojai, kurių kompetencija buvo vertinta 

ekspertų ir pagal jų rekomendacijas sudaryti individualūs kompetencijos tobulinimo planai, 

kvalifikaciją kėlė pagal  ES projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ (projekto Nr. 08,41-ASFA-

V-405-01-0001) organizuotus mokymus „Bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems 

asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimoms”, kiekvienas darbuotojas po 24 

akademines valandas. Iš kitų, ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų, 

kvalifikaciją tobulino 7 darbuotojai. 

3. Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugumą ir gerinančios jų darbo 

sąlygas. 70-čiai darbuotojų pagerintos darbo sąlygos, jų poreikių tenkinimui įrengtos erdvios 

asmens higienos patalpos. 30 socialinę globą teikiančių darbuotojų aprūpinti nauja specialia apranga 

(švarkais, galvos apdangalais, vienkartinės pirštinėmis). Darbuotojų darbo saugumas buvo ugdomas 

jiems dalyvaujant įvairiuose darbų saugos reikalavimus apimančiuose mokymuose: 40 socialinę 

globą teikiančių darbuotojų dalyvavo saugos ir sveikatos mokymo programoje; 8 darbuotojai 

dalyvavo privalomojo higienos įgūdžių mokymo programoje (H2); 2  įstaigos darbuotojai dalyvavo 
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mokymuose gaisrinės saugos klausimais; 90 darbuotojų dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose. 

154 darbuotojai apdrausti asmens draudimo liudijimu juridiniams asmenims.  

Kartą per ketvirtį vyko dalykiniai socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai, kurių 

metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan. Kovo 

mėnesį pasidalinta naujovėmis iš Respublikinės metodinės konferencijos „Socialinės globos 

pertvarka, iššūkiai, perspektyvos“; birželio mėnesį aptarta labai aktuali 2019 metų vasarai tema 

„Kaip apsisaugoti nuo perkaitimo“, ieškota būdų, kaip gyventojams atsivėsinti dienos karštyje; 

rugsėjo mėnesį kalbėta apie lytiškumo problemas, analizuotas seksualumo poreikis ir galimybės jį 

tenkinti gyvenant globos namuose; lapkričio mėnesį pristatyti Globos namų gyventojų artimųjų 

atliktos apklausos apie teikiamų paslaugų kokybę rezultatai, vyko jų aptarimas.  

Siekiant užtikrinti įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas įstaigoje, 

asmens duomenų apsaugą, pasirengti įgyvendinti ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), visi 150 darbuotojų dalyvavo mokymuose „Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių taikymas praktikoje“. 

Žemiau pateikta 2019 m. veiklos plano planuotų ir pasiektų esminių vertinimo kriterijų 

palyginimo lentelė: 

2 lentelė. Veiklos rezultatai 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų 

vertinimo kriterijai 

Planuoti 

rodikliai 

2019m. 

Pasiekti rodikliai 

2019 m. 

Pasiekti 

rodikliai 

2018 m. 

Pokytis lyginant 

2019 m. ir 2018 

m. pasiektus 

rezultatus 

1. asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę 

socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius 

275 284 (viršyta, nes į 

įstaigą atvyko  

daugiau naujų 

asmenų) 

 

307 Skaičius 

sumažėjo, nes 

mažinamas 

planinis vietų 

skaičius 

2. 

 

asmenų, per metus 

gavusių ilgalaikę 

socialinę globą grupinio 

gyvenimo namuose, 

skaičius 

10 10 10 Nekito 

3. asmenų, kuriems 

pagerintos slaugos 

4 6 12 Pagal poreikį ir 

finansavimą 
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paslaugos ir judėjimo 

sąlygos, skaičius 

2019 m. mažiau 

buvo suplanuota 

4. asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius 

34 36 

 

 

42 Mažėjant 

planiniam vietų 

buvo mažesnis ir 

poreikis 

5. asmenų, kurie palaikė 

ryšius su artimaisiais, 

skaičius 

205 192 214 artimieji mirė, 

išvyko iš 

Lietuvos ar 

nutraukė 

bendravimą 

6. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius 

180 176 194 2019m. rodiklis 

sumažėjo, nes 

padaugėjo 

asmenų su 

sunkia negalia ir 

sumažintas 

planinis vietų 

skaičius 

7. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams tvarkėsi 

gyvenamąją aplinką, 

skaičius 

90 90 90 Nekito 

8. asmenų, kurie 

savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi 

maistą, skaičius 

85 87 (metų eigoje 

padaugėjo) 

109 Sumažėjo ryšium 

su 2019 m. 

sumažintu 

planinius vietų 

skaičiumi 

9. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose, paskaitose 

žalingų įpročių 

prevencijos temomis, 

skaičius 

150 156 56 Daugiau asmenų 

įtraukti į 

prevencinės 

programos veiklą 
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10. asmenų, išvykusių iš 

globos namų gyventi 

bendruomenėje, skaičius 

1 1 2 Mažesnis 

poreikis 

Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams 

11. asmenų, per metus 

gavusių trumpalaikę 

socialinę globą, skaičius 

4 20 6 2019 m. buvo 

didesnis poreikis 

12. asmenų, per metus 

gavusių laikino 

atokvėpio, skaičius 

4 5 Kriterijus 

nebuvo 

planuotas 

_ 

Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

1. įstaigos socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojų, tobulinusių 

savo profesinę 

kompetenciją daugiau nei 

16 akademinių valandų 

per metus, skaičius 

12 76 24 Kvalifikaciją 

kėlė daugiau 

asmenų 

14. darbuotojų, kuriems 

pagerintos darbo sąlygos, 

skaičius 

70 70 7 Padaugėjo 

darbuotojų, nes  

naujomis 

higienos 

patalpomis 

naudojasi daug 

darbuotojų 

 

Daugiau informacijos  apie 2019 metais planuotus ir pasiektus vertinimo kriterijus Globos 

namų svetainėje http://dsgn.lt/planavimo-dokumentai/. 

  

http://dsgn.lt/planavimo-dokumentai/
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2.2. Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

3 lentelė. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.353.908,48 2.485.142,03 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 1.479.138,61 1.669.387,10 

I.1. Iš valstybės biudžeto  1.299.013,75 1.442.411,78 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  172.146,52 211.758,41 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 640,44 7.107,53 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 7.337,90 8.109,38 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS     

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  874.769,87 815.754,93 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 874.769,87 815.754,93 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma     

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2.457.321,91 2.518.018,85 

I. 
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 
1.545.711,60 1.377.086,79 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 74.475,39 83.674,39 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 279.355,08 262.392,92 

IV. KOMANDIRUOČIŲ 963,41 1.654,84 

V. TRANSPORTO 18.727,39 21.169,52 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 4.534,00 8.638,17 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 8.190,14 52.247,68 

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   28.179,02 

IX. 
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA 
426.757,40 560.487,03 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ     

XI. NUOMOS     

XII. FINANSAVIMO     

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 95.164,74 118.786,52 

XIV. KITOS 3.442,76 3.701,97 

C. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 
-103.413,43 -32.876,82 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 383,62 290,48 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1.023,62 1.113,28 

II. 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS 
320,00 411,40 

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 320,00 411,40 

E. 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS 
    

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 
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G. PELNO MOKESTIS     

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 
-103.029,81 -32.586,34 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA     

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -103.029,81 -32.586,34 

I. 
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 
    

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI     

 

2.3. Resursų panaudojimas  

 

Siekiant užtikrinti fizinę Globos namų aplinką, atliktas trijų gyvenamųjų kambarių 

einamasis  remontas, atliktas II-ojo korpuso laiptinės einamas remontas, atlikas IV korpuso I-ojo 

aukšto koridoriaus remontas. Plėtojant teikiamas paslaugas, įrengtos patalpos atokvėpio paslaugoms 

teikti, įrengtas relaksacijos kambarys. Siekiant gerinti darbo sąlygas darbuotojams, darbuotojams 

įrengti tualetai 1 aukšte. 

2.4. Integracija visuomenėje 

 

Globos namai palaiko glaudžius ryšius su kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir bendruomenėmis. Globos namų gyventojai dalyvauja įvairiuose renginiuose, 

priima įvairius kolektyvus ir atstovus pas save. Gyventojai važiavo į tarptautinės neįgaliųjų dienos 

paminėjimo šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“, kuri vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir 

baleto teatre Vilniuje. 15 gyventojų, aktyviausiai dalyvavusiųjų VŠĮ „Vilties žiedas“ vykdomo 

projekto „Už skaidrę Lietuvą“ veikloje, buvo pakviesti į baigiamąją konferenciją „Korupcijos 

sveikatos apsaugos sektoriuje mažinimas: asmenų su negalia požiūris“. Grupinio gyvenimo namų 

gyventojai aktyviausiai dalyvavo Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro, su kuriuo yra pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis, organizuotose veiklose (paskaitose, konferencijoje-diskusijoje 

„Savižudybės: išgirsti, kalbėti, padėti“, žygiuose, mankštose, sveikos gyvensenos, pirmos pagalbos 

mokymuose ir pan.). Taip pat aktyviai, kartą savaitėje, lankosi Sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrijoje, jos vykdomose veiklose. Ypač glaudžiai bendradarbiauja su Vilkaviškio socialinių 

paslaugų centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio jaunimu: kartu švenčia šventes, 

dalyvauja išvykose, varžybose ir pan.  

Globos namuose dažnai švečiuojasi policijos pareigūnai, kurie kalbasi su gyventojais, 

bendrauja jiems aktualiomis temomis. Kartu vyko paskaita „Smurtas artimoje aplinkoje“, kurios 

metu pareigūnams buvo pateikta labai daug klausimų. Globos namai tampriai bendradarbiauja su 

kitais globos namais, darbuotojai dalinasi darbo patirtimi, o gyventojai dalyvauja vieni kitų 

renginiuose ir šventėse. 
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Glaudžiai bendradarbiaujama ir su Didvyžių parapijos bendruomene. Globos namų 

koplyčioje kartą mėnesyje ir religinių švenčių metu aukojamos Šv. Mišios, fiziškai stipresni 

gyventojai patys lankosi Šv. Mišiose Didvyžių bažnyčioje, vienas gyventojas bažnyčioje patarnauja 

mišioms. Gyventojus lanko parapijos kunigas. 

Gyventojai buvo vežami į sveikatos priežiūros centrą, ligoninę, parodas, ekskursijas, 

koncertus, iškylas. 

2.5. Ilgalaikio turto įsigijimas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu, Globos namų veiklai optimizuoti ir darbuotojų darbo sąlygoms 

pagerinti, ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 4980 Eur, įsigyjant 2 vnt. virimo katilų įstaigos 

virtuvei. 

 

2.6. Įgyvendinti investiciniai projektai 

 

Investiciniai projektai 2019 m. įgyvendinami nebuvo. 

 

III. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 
 

Planuojamu laikotarpiu numatoma tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir gerinti darbo 

sąlygas darbuotojams.  

Vystant veiklą bus plečiamas paslaugų spektras, orientuotas į paslaugas bendruomenėje. 

Numatoma pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, kurti saugią aplinką, užtikrinti gyventojų fizinių 

ir dvasinių poreikių tenkinimą. Daugiau dėmesio bus skiriama Globos namų gyventojų 

savarankiško gyvenimo ir darbinių įgūdžių ugdymui. Globos namų stacionariame padalinyje bus 

įrengtos naujos erdvios patalpos gyventojų užimtumui ir darbiniams įgūdžiams ugdyti. Keletas 

gyventojų, tiek iš stacionaraus padalinio, tiek iš grupinio gyvenimo namų bus įtraukti į 

Marijampolės apskrities Moters veiklos centro vykdomo projekto „Darbas – žmogaus gyvenimo 

kokybė“ veiklą, kurioje jie mokysis darbinių įgūdžių, bus supažindinami su socialine aplinka, įgis 

darbinę kvalifikaciją. 

Globos namai dalyvaus Institucinės globos pertvarkos II etapo Marijampolės regiono 

investicijų projekte „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir 

psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“, rengs paraišką dviejų grupinio gyvenimo namų 

steigimui. 

Didvyžių socialinės Globos namai yra akredituota organizacija priimti savanorius pagal 

Europos savanorių tarnybos ar Europos solidarumo korpuso programas, todėl tikimės sulaukti 

savanorių. Gyventojai turės galimybę pabendrauti su jaunais, veikliais žmonėmis, įgis naujų 

bendravimo įgūdžių, įgis didesnį pasitikėjimą savimi, pagerės jų psichinė sveikata. Taip pat 
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savanoriai keis visuomenės požiūrį į neįgalius asmenis, o savanoriškas darbas pačius jaunuolius 

motyvuos atsakingai veiklai, ugdys jų toleranciją neįgalių žmonių atžvilgiu, leis jiems būti aktyviais 

visuomenės nariais ir artimiau pažinti  socialinio darbuotojo, socialinių paslaugų įstaigos užimtumo 

specialisto profesinę veiklą ir įgis darbinės patirties. 

Bus tęsiamas bendradarbiavimas su Vilkaviškio rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, ypatingai su Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, biblioteka, Vilkaviškio PSPC Psichikos sveikatos 

centru, Vilkaviškio miesto, Sūdavos kaimo bendruomene ir kt.  

Keičiantis gerosiomis patirtimis, numatoma palaikyti ir plėsti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse.  

Darbuotojai bus skatinami kelti profesionalumo lygį, įgyti kvalifikacines kategorijas, 

aktyviai dalyvauti komandiniame darbe priimant sprendimus. 

 

 

Direktorius Rimvydas Žiemys 


