DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2017 METŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

2017 metais buvo suorganizuota 22 Globos namų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo
priimami ir patvirtinami mėnesiniai veiklos planai, pristatoma ir aptariama Tarybos narių veikla,
įvertinami mėnesio veiklos plano uždavinių įvykdymai, svarstomi einamieji klausimai.
Kiekvieno ketvirčio pabaigoje buvo parengtos Globos namų tarybos veiklos ketvirčio
ataskaitos, kuriose išsamiai pateikiama Globos namų gyventojų tarybos narių veikla.
Kartą ketvirtyje kartu su administracijos darbuotojais buvo organizuojami visuotiniai globos
namų bendruomenės susirinkimai, kurių metu skaitomi pranešimai gyventojams aktualiomis temomis:
– Vasario 3d. vykusiame susirinkime, kurio pirmininkė socialinio darbo padalinio vedėja
Renata Mališkienė, buvo pristatoma 2016m. Globos namų gyventojų tarybos Metinė ataskaita, renkama
nauja Globos namų gyventojų taryba. Naujai išrinkta Didvyžių socialinės globos namų gyventojų tarybos
sudėtis: Tarybos pirmininkas gyventojas Kęstutis Sobeckis; Tarybos pirmininko pavaduotojas gyventojas
Narvydas Paulionis; Tarybos pirmininko sekretorė gyventoja Leonora Barauskienė. Globos namų tarybos
nariai: gyventojai Jonas Salanauskas; Ernesta Chaizytė; Nerijus Bušniauskas; Janina Čepaitė; Jolanta
Motvilaitė; socialinių paslaugų įstaigų užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė; socialinio darbuotojo
padėjėja Vilija Montvidienė; gyventojo Dariaus Steponaičio interesus atstovaujanti globėja Norgenija
Steponaitienė.
– Gegužės 18d. visuotiniame globos namų bendruomenės susirinkime pristatyta 2017m. I
ketvirčio Globos namų tarybos veiklos ataskaita, vyko diskusija tema “Globos namų gyventojas pilnavertis bendruomenės narys“, skaidrių formatu primenamos Didvyžių socialinės globos namų
gyventojų vidaus tvarkos taisyklės.
– Liepos 21d. susirinkimo metu pristatyta 2017m. II ketvirčio Globos namų tarybos veiklos
ataskaita, pristatomos mandagaus elgesio taisyklės globos namų gyventojams ir darbuotojams.
– Lapkričio 29d. visuotinio globos namų bendruomenės susirinkimo metu Globos namų
tarybos nariai pristatė III ketvirčio globos namų tarybos veiklos ataskaitą, paskelbė „Mandagiausio
žmogaus“ rinkimų rezultatus, turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus gydytojui psichiatrui Audriui
Mozūraičiui, kaip ir kiekvieno susirinkimo pabaigoje spręndė einamus klausimus.
Visus metus buvo nuolat stebima globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybė,
analizuojami kitų gyventojų išreikšti pastebėjimai ir pasiūlymai, kiekvieno ketvirčio pabaigoje buvo
atliktas gyventojams teikiamų paslaugų kokybės vertinimas.
2017 metais suorganizavome 4 neeilinius posėdžius, individualius pokalbius su gyentojais,
pažeidusiais Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, ieškojome prevencinių veiksmų taip
siekdami užkirsti kelią Globos namų gyventojų taisyklių pažeidimų pasikartojimui.

Globos namų tarybos nariai, visus metus teikėme pagalbą silpnesniems gyventojams,
padėjome adaptuotis 24 šiais metais naujai atvykusiems gyventojams, parodydami jiems patalpas,
supažindindami su Globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir atsakydami į kitus iškilusius klausimus.
Tarybos nariai ne tik ragindavome gyveventojus aktyviai dalyvauti užimtumuose ir
renginiuose, bet ir patys gaminome atvirutes ir su Tarybos nario Narvydo Paulionio sukurtomis eilėmis
pasveikinome socialinius darbuotojus su profesine švente. Taip pat išsakėme daug šiltų žodžių ir
palinkėjimų Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga.
Šiais metais rinkome „Mandagiausią žmogų“. Po savaitę laiko vykusio balsavimo
suskaičiavus visus balsus, kurių buvo 229, paaiškėjo, kad „Mandagiausiu žmogumi“ išrinktas gyventojas
Arūnas Jurevičius. Taip pat padėjome darbuotojams organizuojant socialinių globos namų gyventojų
kultūrinę, sportinę veiklą bei užimtumą. Globos namuose buvo organizuojami įvairūs kalendoriniai
renginiai, kuriuose ne tik dalyvavome, bet ir prisidėjome prie jų pravedimo. Taip pat skatinome laikytis
drausmės ir etikos renginių ir parodų metu.
2017 metais globos namų tarybos nariai bendradarbiavome su globos namų bendruomenės
nariais, darbuotojais, administracijos atstovais, padėjome spęsti iškilusias problemas, tokias kaip:
maitinimo įvairovė, gyventojų tarpusavio bendravimo elgesys, dalyvavimas globos namų aplinkos ir kapų
tvarkymo talkose, bei kiti aktualūs klausimai.
Gyventojams turintiems sunkią negalią literatūrinių popiečių metu, Tarybos nariai Janina
Čepaitė ir Narvydas Paulionis skaitė šiuos kūrinius: P. Mašiotas „Senelio pasakos“, R. Černiauskas
„Pasakėlės“, S. Geda „Močiutės dainos“, V. Žalienė „Seka sakmę Gabija“, J. Kunčino „Labas sraige, kur
eini?“, Z. Gaižauskaitės „Kas pravirkdė raideles?“, E. Venslovos „Piktas vėjas“, R. Gražio „Labas rytas,
tėviškėle“, K. Borutos „ Čir vir vir Pavasaris“, B. Petrauskaitės „Ko nustebo medinukas?“, L. Gutausko
„Auksinė šiaudų šviesa“ ir kt. Taip pat supažindino su laikraščio „Likimo draugas“ aktualijomis, teikė
informaciją apie Globos namų bendruomenės aktualijas.
Globos namų laikraštyje „Likimo draugas“ Tarybos nariai publikavome globos namų
tarybos veiklą, globos namų bendruomenės aktualijas. Per metus Narvydas Paulionis parašė 25
straipsnius ir 21 savos kūrybos eiles, Ernesta Chaizytė 2 straipsnius, Leonora Barauskienė 9, Kęstutis
Sobeckis 3 ir kartu 10 straipsnių.
Globos namų tarybos nariai siekdami puoselėti savanorystę, bendruomeniškumą ir
pilietiškumą, rodydami pavyzdį kitiems globos namų gyventojams ir juos ragindami nelikti abejingiems,
prisidėjome prie globos namų aplinkos tvarkymo talkų, dalyvavome tvarkant Didvyžių kaimo kapinėse
palaidotų globos namų gyventojų kapus. Lapkričio 2d. organizavome eiseną į kapus ir kartu su kitais
globos namų gyventojais pagerbėme Mirusiųjų atminimo dieną, lankėme kapines, uždegėme žvakeles.
Supažindinome globos namų gyventojų globėjus ir giminaičius apie galimybę dalyvauti
Globos namų tarybos veikloje. Siekdami aktyvesnės integracijos į visuomenę, Globos namų tarybos
iniciatyva, balandžio 22 d.

globos namų bendruomenė dalyvavome Jubiliejinėje gamtos švarinimo

akcijoje „DAROM 2017“ Vilkaviškyje, o balandžio 25d. kartu su Globos namų gyventojais ir
darbuotojais neabejingais taršai vykdėme šią švarinimosi akciją Didvyžių kaimo pakelėse, bažnyčios
teritorijoje, kapinėse. Šį mėnesį sulaukėme ir svečių. Buvo atvykę Suvalkijos socialinės globos namų
darbuotojos ir gyventojai atstovaujantys Globos namų tarybos veiklą. Turėjome galimybę pasidalinti
Globos namų bendruomenės aktualijomis, patirtimi.
Kiekvienas tarybos narys turėjome ir individualią veiklą taryboje:
Kęstutis Sobeckis- budėjo įvairių renginių ir parodų metu, padėjo organizuoti gimtadienių
šventes, pravedė Tarybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus, teikė informaciją globos namų
bendruomenei apie Tarybos veiklą, globos namų gyvenimą ir aktualijas;
Leonora Barauskienė- protokolavo posėdžius ir susirinkimus, rinko informaciją apie
kalendorines datas informaciniam stendui;
Narvydas Paulionis- pravedė literatūrines valandėles sungios negalios grupėse, dalyvavo ir
padėjo Šv. Mišių aukojime bei Maldos valandėlėse koplytėlėje;
Nerijus Bušniauskas- teikė pagalbą gyventojams ir darbuotojams grupėse, budėjo renginių ir
parodų metu;
Ernesta Chaizytė- teikė pagalbą organizuojant gyventojų gimtadienių šventėse, rinko
informaciją apie kalendorines datas informaciniam stendui;
Jonas Salanauskas- budėjo renginių ir parodų metu, dalyvavo ir padėjo Šv. Mišių aukojime
bei Maldos valandėlėse koplytėlėje, esant reikalui pasisakė įvairių renginių metu;
Jolanta Montvilaitė- talkino darbuotojams organizuojant socialinių globos namų gyventojų
kultūrinę veiklą;
Janina Čepaitė- pravedė literatūrines valandėles sungios negalios grupėse;
Jurgita Tamulevičienė- padėjo tarybos nariams įgyvendinti numatytą tarybos veiklą, teikė
informaciją internetinėje svetainėje, padėjo parengti posėdžius, jų protokolus, rengė ir publikavo Globos
namų tarybos veiklos ketvirčio ataskaitas, ruošė 2017 metų Globos namų tarybos veiklos Metinę
ataskaitą, rengė 2018m.Globos namų tarybos veiklos Metinį planą;
Norgenija Steponaitienė- padėjo tarybos nariams įgyvendinti numatytą tarybos veiklą;
Vilija Montvidienė- padėjo tarybos nariams įgyvendinti numatytą tarybos veiklą, dalyvavo
renginiuose, posėdžiuose.
Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojų interesus, atsakingai
vykdė Globos namų tarybos funkcijas.
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