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I. VADOVO ŽODIS 
 

Didvyžių socialinės 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 namuose asmenims teikiama ilgalaikė (trumpalaikė)  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, ilgalaikių socialinės 

globos planų sudarymas, įgyvendinimas ir pan.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), 

darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir 

kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, sporto (sporto užsiėmimų, 

sporto varžybų organizavimas, sveikos gyvensenos ugdymas ir pan.), kultūrinės (pažintinės išvykos, 

parodų, koncertų lankymas ir pan.), religinės (religinių švenčių ir laidojimo apeigų organizavimas ir 

pan.), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Paslaugas teikia: 

socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti 

specialistai. 

2019-06-01 duomenimis Vilkaviškio rajone grupinio gyvenimo namų paslaugos buvo 

teikiamos tik Didvyžių socialinės globos namų valdomuose grupinio gyvenimo namuose (šias 

paslaugas gavo 10 asmenų). Kadangi Vilkaviškio rajone bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų 

pasiūla yra maža ir neatitinka socialinės globos įstaigų ir savivaldybės gyventojų poreikių, Didvyžių 

socialinės globos namai 2020 metais nusprendė įsitraukti į projektą „Institucinės globos pertvarka: 

investicijos į infrastruktūrą“ ir parengė bei pateikė CPVA projektą. Įgyvendinus projektą grupinio 

gyvenimo namų paslaugas gaus dar 20 globos namų gyventojų, apgyvendinant juos naujai 

pastatytuose 2 grupinio gyvenimo namuose. Kita vertus, Didvyžių socialinės globos namai pasirašė 

partnerystės sutartis su keletu savivaldybių ir šioms savivaldybėms įgyvendinus panašius projektus 

juose apsigyvens ir daugiau gyventojų, šiuo metu gyvenančių Didvyžių socialinės globos namuose.  
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Didvyžių socialinės globos namų veiklai įtakos turėjo COVID-19 pandemija: kaip ir 

daugeliui socialines paslaugas teikiančių įstaigų ligos plitimo išvengti nepavyko. Dėl didelio 

skaičiaus sergančių ir saviizoliacijoje esančių darbuotojų Didvyžių socialinės globos namai patyrė 

sunkumų organizuojant darbą pandemijos metu. 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 
 

2.1. Patvirtinų asignavimų panaudojimas 

 

1 lentelė. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.907.960,77 2.353.908,48 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 1.992.091,79 1.479.138,61 

I.1. Iš valstybės biudžeto  1.702.656,25 1.299.013,75 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  267.101,29 172.146,52 

I.3. 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 
587,07 640,44 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 21.747,18 7.337,90 

II. 
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ 

PAJAMOS 
  

III. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 

PAJAMOS  
915.868,69 874.769,87 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 916.868,69 874.769,87 

III.2. 
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų 

pajamų suma 
  

B. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 
-2.897.970,76 -2.457.321,91 

I. 
DARBO UŽMOKESČIO IR 

SOCIALINIO DRAUDIMO 
-2.046.842,13 -1.545.711,60 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -75.267,55 -74.475,39 

III. 
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR 

RYŠIŲ 
-258.570,38 -279.355,08 

IV. KOMANDIRUOČIŲ  -963,41 

V. TRANSPORTO -12.982,42 -18.727,39 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -2.299,67 -4.534,00 

VII. 
PAPRASTOJO REMONTO IR 

EKSPLOATAVIMO 
-2.956,86 -8.190,14 

VIII. 
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ 

SUMŲ 
  

IX. 
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ 

ATSARGŲ SAVIKAINA 
-412.359,33 -426.757,40 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -5.463,00  

XI. NUOMOS 
 

 

XII. FINANSAVIMO 
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XIII. KITŲ PASLAUGŲ -81.229,42 -95.164,74 

XIV. KITOS  -3.442,76 

C. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PERVIRŠIS AR DEFICITAS 
9.989,72 -103.413,43 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS  383,62 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 707,64 1.023,62 

II. 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS 

VEIKLOS PAJAMOS 
 320,00 

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -707,64 -320,00 

E. 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS 

VEIKLOS REZULTATAS  
 

F. 

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO 

IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA 
 

 

G. PELNO MOKESTIS 
 

 

H. 

GRYNASIS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ 

9.989,72 -103.029,81 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   

J. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 
9.989,72 -103.029,81 

I. 

TENKANTIS 

KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 
 

 

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 
 

  

 

2.2. Resursų panaudojimas  

 

Siekiant užtikrinti fizinę globos namų aplinką, įrengtas svečių kambarys gyventojus 

lankantiems asmenims, suremontuoti 2 kambariai.  

Darbuotojams 2020 m. buvo sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją. Pagal įsivertintas 

kompetencijas kvalifikaciją kėlė 136 darbuotojai, o tai sudaro 2623 ak. val. Metų laike visi 

socialines paslaugas teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė ne mažiau kaip 16 ak. val., iš jų 47 

darbuotojai daugiau kaip 16 val. 

 

2.3. Globos namų tikslai ir jų įgyvendinimas 

 

2.3.1. Globos namų veiklos tikslai 

 

Didvyžių socialinės globos namų veikla vykdoma vadovaujantis globos namų 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; 

http://dsgn.lt/nuostatai/
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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 2020 m. globos namų veikla buvo vykdoma vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-211 patvirtintu Didvyžių socialinės globos namų 2020 

metų veiklos planu.  

 

2.3.2. Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2020 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. 

Organizuoti tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias 

paslaugas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. 

vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtinto 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 pertvarkomuose  

globos namuose. 2019 metais jis buvo sumažintas iki 275 gyventojų (2018 m. buvo 285), 2020 m. 

iki 270. Mažinant gyventojų skaičių globos namuose atsirado galimybė pagerinti žmonių gyvenimo 

sąlygas ir jiems teikiamų paslaugų kokybę ir tuo pačiu plėtoti paslaugų teikimą bendruomenės 

gyventojams.  

 

2. lentelė. Planinis vietų skaičius 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

285 275 270 265 

 

Per 2020 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo 283 asmenys: metų pradžioje jų 

buvo 275 asmenys, metų pabaigoje – 265 asmenys. 273 asmenys ilgalaikės socialinės globos 



 

7 

 

paslaugas gavo stacionariame padalinyje ir 10 asmenų – grupinio gyvenimo namuose Vilkaviškyje. 

Per metus mirė 24 asmenys, pas artimuosius išvyko 1 asmuo, 1 asmuo išvyko į kitus globos namus 

ir 2 asmenys išvyko gyventi į Kauną, kur jiems yra teikiama Apsaugoto būsto paslauga. Metų eigoje  

globos namuose apgyvendinta 18 asmenų, atvykusių iš įvairių savivaldybių. 

 

3 lentelė. 2020 m. atvykę asmenys. 

Eil. Nr. Savivaldybė, iš kurios atvyko Atvykusių asmenų skaičius 

1 Vilkaviškio rajono savivaldybė 7 

2 Klaipėdos miesto savivaldybė 4 

3 Radviliškio rajono savivaldybė 1 

4 Mažeikių rajono savivaldybė 1 

5 Raseinių  rajono savivaldybė 1 

6 Jonavos rajono savivaldybė 1 

7 Alytaus rajono savivaldybė 1 

8 Kazlų Rūdos savivaldybė 1 

9 Kalvarijos savivaldybė 1 

Viso: 18 

 

Iš naujai atvykusių asmenų iki apsigyvenant globos namuose: 5 asmenys gyveno savo ar 

artimųjų namuose, 5 gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugas, 3 gyveno nakvynės namuose, 3 

gydėsi ar buvo slaugomi ligoninėse, 2 buvo priverstinai gydomi Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 

 

4 lentelė. Gyventojai, gaunantys ilgalaikę socialinę globą, pagal  amžiaus grupes, lytį ir 

negalios rūšį 2020-12-31 

Rodiklio pavadinimas 

Amžiaus grupės, metai 

Iki 

30 

30-

49 

50-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85 ir 

vyresni 

Iš 

viso 

Gyventojų skaičius, viso 22 73 57 44 29 18 12 5 5 265 

Iš jų moterys 9 27 19 17 16 9 7 3 4 111 

Iš jų vyrai 13 46 38 27 13 9 5 2 1 154 

Gyventojų skaičius pagal negalios rūšį: 

Su psichine negalia 5 28 41 29 24 16 10 4 3 160 

Su proto negalia 17 45 17 14 5 2 2 1 2 105 

Iš viso gyventojų su sunkia 

negalia 
9 36 28 15 10 5 5 2 2 110 
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Globos namuose metų pabaigoje gyveno 95 asmenys, kuriems teismo sprendimu apribotas 

veiksnumas pagal asmeninių neturtinių santykių ir/ar asmeninių turtinių santykių sritis, jiems 

nustatyta globa ar rūpyba, paskirta globėjai ar/ir rūpintojai.  

 

5 lentelė. Gyventojų veiksnumas 2020-12-31 

Viso 
Neveiksnių/ribot

ai veiksnių 
gyventojų 

Neveiksnūs visose 
srityse 

Kai kuriose srityse 
ribotai 

veiksnūs/kitose 
neveiksnūs 

Turto administravimas 

Globėjai 
DSGN 

Globėjai 
artimieji 

Globėjai

/ 

rūpintoj

ai DSGN 

Globėjai

/rūpinto

jai 

artimieji 

Viso 

Admini

strator

ius 

DSGN 

Admini

strator

ius 

artimie

ji 

95 45 8 31 11 18 7 11 

 

 

Per metus įvertinti visų 18 naujai atvykusių gyventojų sveikatos, laisvalaikio organizavimo, 

socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo, specialieji ir kiti poreikiai ir, atsižvelgiant į jų gebėjimus, 

gabumus, silpnąsias savybes, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su 

amžiumi, buvo sudaryti individualūs socialinės globos planai. Įstaigoje anksčiau gyvenančių 275 

asmenų individualūs socialinės globos planai buvo peržiūrėti ir patikslinti, atsižvelgiant į jų 

sveikatos būklės pokyčius, poreikius ir pan.  

Globos namai siekė užtikrinti įstaigoje gyvenančių asmenų įgalinimą ir jų poreikių 

tenkinimą. Per metus asmenų fizinės aplinkos ir slaugos kokybės gerinimui buvo įsigytos 3 

funkcinės lovos, 15 bekontakčių termometrų, 4 pulsoksimetrai, atliktas dviejų gyvenamųjų 

kambarių einamasis remontas, sumažintas kartu gyvenančių asmenų skaičius.  

Per metus 33 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 buvo skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais, dalyvauti savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir užimtumo programose. Sudarytos visos sąlygos, kad 

kuo daugiau gyventojų galėtų savarankiškai ar su pagalba tvarkytis gyvenamąją aplinką, patys ar 

padedami darbuotojų gamintis maistą virtuvėlėse. 2020 metais su artimaisiais ryšius palaikė 179 

asmenys vietoj planuotų 192. Su 8 gyventojų artimaisiais ryšiai nutrūko (gyventojai ar jų artimieji 

mirė, išvyko iš Lietuvos ar nutraukė bendravimą). Taip pat sumažėjusį su artimaisiais bendravusių 

asmenų skaičių įtakojo planinio vietų skaičiaus mažinimas įstaigoje ir COVID-19 pandemija bei 
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karantinas, nes daugiau kaip pusę metų buvo ribojamas gyventojų lankymas ir jų vykimas pas 

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

dalyvavo 173 asmenys iš planuotų 170. Per metus į savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo programas įsitraukė 3 naujai atvykę asmenys. Savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gaminosi maistą globos namuose įrengtose virtuvėlėse 89 asmenys. Metų pradžioje 

tokių asmenų buvo 82, vėliau maistą gamintis pradėjo dar 7 gyventojai. Savarankiškai ar padedant 

darbuotojams gyvenamąją aplinką tvarkėsi 95 gyventojai. 

2020 metais globos namuose buvo įgyvendintos 3 prevencinės programos:  

1. Susirgimų / ligų prevencijos programa; 

2. Žalingų įpročių prevencijos programa; 

3. Neigiamo pobūdžio įvykių prevencijos programa.  

Susirgimų/ligų prevencijos programos įgyvendinimui nuo gripo paskiepyti 110 gyventojų 

vietoj planuotų 60. Gyventojai, stebėdami virusinių ligų plitimą Lietuvoje, aktyviai įsitraukė į 

skiepijimo nuo gripo programą ir sutiko skiepytis. Per metus 63 gyventojai buvo gydomi 

stacionariose gydymo įstaigose. Ne mažiau 1 kartą per metus visus gyventojus konsultavo 

gydytojas psichiatras. Pagal poreikį gyventojai buvo konsultuojami šeimos gydytojo,  

onkologo, gastroenterologo, okulisto, endokrinologo, chirurgo, traumatologo, dermatologo, 

urologo, ginekologo, siunčiami tyrimams, odontologo konsultacijas ir paslaugas gavo 48 

gyventojai, iš jų 22 gyventojai gavo kvietimus dantų protezavimo paslaugoms, kompensuojamoms 

iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. 

 

6 lentelė. Gydymo paslaugos 

Eil. 

Nr. 
Gydymo įstaiga 

Gydytų/konsultuotų 

gyventojų skaičius 

Gydymo 

stacionare kartai, 

skaičius 

1 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno ligoninės 

Psichiatrijos klinikos Marių sektorius 

6 20 

2 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninė Kauno klinikos 

12 7 

3 VšĮ Marijampolės ligoninė 3 2 

4 VšĮ Jurbarko ligoninė 1 1 

5 VšĮ Vilkaviškio ligoninė 283 33 

Viso: 110 63 

 

7 gyventojai  buvo įtraukti į ankstyvosios diagnostikos programas:  

1. storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje - 2 asmenys; 
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2. krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje - 2 asmenys; 

3. gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje -1 asmuo; 

4. širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje - 2 asmenys. 

Buvo planuojama, kad daugiau gyventojų bus įtraukta į ankstyvosios diagnostikos 

programas, tačiau sumažėjus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui dėl COVID-19 

pandemijos ir karantino Lietuvoje, planuojami rezultatai įgyvendinti nepilnai. 

Visus metus vyko bendradarbiavimas su Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru. Per metus net 34 asmenys dalyvavo sveikatos stiprinimo veiklose (šiaurietiško 

ėjimo, mankštų), 10 savarankiškesnių gyventojų išklausė pirmosios pagalbos mokymus, kiti 

aktyviai dalyvavo akcijoje ,,Padovanok man šypseną“, skirtą tarptautinei ligonių dienai paminėti, 

kurios  tikslas buvo – dovanoti geras emocijas ir palinkėti sveikatos Vilkaviškio ligoninės 

pacientams ir medicinos darbuotojams  

Žalingų įpročių prevencijos programoje dalyvavo 176 globos namų gyventojai: 168 

asmenys dalyvavo grupėse vykusiuose popietėse/pokalbiuose, paskaitose žalingų įpročių 

prevencijos temomis:  

1. „Alkoholis mums ne brolis“ – gyventojai susipažino su priklausomybių nuo alkoholio žala, 

žiūrėjo video medžiagą, klausėsi skaitomos informacijos apie alkoholizmą, vertino jo 

poveikį žmogaus gyvenimo kokybei; 

2. „Rūkau – Save žudau“ – gyventojams buvo parodytas mokomasis filmukas apie cigarečių 

žalą organizmui; 

3. „Gyvenkime sveikiau“ – gyventojai susipažino su fizinio aktyvumo nauda sveikatai ir kaip 

apsisaugoti nuo virusų ir bakterijų;  

4. „Būkime sveiki“ – slaugytoja supažindino gyventojus su užkrečiamomis ligomis, pamokė 

gyventojus, kaip taisyklingai plautis rankas, pasirūpinti asmens higiena, kambarių vėdinimu; 

5. ,,Mes rūpinamės savo sveikata. Kaip apsaugoti save koronaviruso pandemijos metu?“ – 

gyventojai buvo informuojami, kad reikia saugotis COVID-19 viruso, buvo mokomi užsidėti 

veido apsaugos kaukes, plauti rankas, palaikyti nuotolinį bendravimo būdą su artimaisiais, 

susitikimus su draugais keisti pokalbiais telefonu ir pan.;  

6. „Žalingiems įpročiams – ne“ – gyventojai dalyvavo piešinių konkurse apie žalingus 

įpročius. 

Globos namų laikraštyje „Likimo draugas“  rubrikoje „Žalingiems įpročiams ir smurtui – 

ne“ savo straipsnius publikavo 8 gyventojai.  

  Neigiamo pobūdžio įvykių prevencijos programa. Šios programos įgyvendinimui buvo 

suplanuotos trys priemonės, kurios dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įgyvendintos iš dalies. 

10 gyventojų, iš planuotų 30, dalyvavo susitikime su bendruomenės pareigūne apie saugų eismą. 

https://dsgn.lt/2020/04/07/popiete-mes-rupinames-savo-sveikata-kaip-apsaugoti-save-koronaviruso-pandemijos-metu/
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Jiems buvo padovanota šviesą atspindinčių atšvaitų ir pamokyta, kaip jais naudotis. Buvo 

suplanuoti dar du susitikimai po 10 gyventojų, tačiau jie neįvyko dėl karantino. Globos namuose 

pasitaiko atvejų, kai kyla problemos dėl gyventojų seksualinio gyvenimo, todėl 14 socialinę globą 

teikiančių darbuotojų dalyvavo mokymuose „Seksualinė prievarta prieš proto ir / ar psichikos 

negalią turinčius suaugusius asmenis: prevencija ir pagalba“. Siekiant išvengti smurto tarp globos 

namų gyventojų buvo planuota paskaita „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: prevencija ir 

pagalba“, tačiau dėl karantino jos suorganizuoti nepavyko. Vietoj jos 82 gyventojai išklausė globos 

namų gydytojo psichiatro paskaitą „Savižudybių prevencija“. 

  Integracija į bendruomenę. Globos namai yra pertvarkoma įstaiga, todėl didelis dėmesys 

buvo skiriamas gyventojų, pretenduojančių gauti paslaugas bendruomenėje grupinio gyvenimo 

namuose, rengimui numatomam persikėlimui. Neįgaliųjų integracija į bendruomenę gyventojams 

padeda būti stipresniems, atskleisti savo gebėjimus, patirti bendrystę, atrasti naujų užsiėmimų, plėsti 

savo akiratį. Labai džiugina, kad gyventojai vis aktyviau dalyvauja bendruomenės veikloje, turi 

galimybę gerinti turimus darbinius įgūdžius ir išsiugdyti naujus gebėjimus. Nuolat peržiūrimi, 

papildomi jiems sudaryti Individualūs socialinės globos planai. Gyventojai supažindinami su 

bendruomeninėmis paslaugomis, su bendruomenėje veikiančiomis institucijomis, NVO, prekybos 

centrais ir pan. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įgyvendinti šias priemones buvo gana 

sunku.  

Metų pradžioje 8 asmenys aktyviai įsijungė į Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių 

globos bendrijos veiklą (iš jų 1 gyventoja kartu su bendrijos nariais dalyvavo Respublikinėje dainų 

šventėje „Uždainuokime kartu“, kiti - įvairiose edukacinėse popietėse ir užimtumuose). Dėl 

COVID-19 pandemijos, karantino laikotarpiu bendrijos veikla nevyko. 

2020 metais 6 gyventojai (3 iš stacionaraus padalinio, 3 iš grupinio gyvenimo namų) vyko į 

socialines dirbtuves, esančias Kybartų miestelyje. Šiose dirbtuvėse jie lavino darbinius įgūdžius 

realioje darbo aplinkoje – mokėsi gaminti įvairius konditerinius gaminius. Paskelbus Lietuvoje 

karantiną, veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Gyventojai gavo užduotis (džiovinti vaisius, 

uogas, ruošti dekoracijas ir pan.), darbo priemones ir, padedant socialiniams darbuotojams, veiklą 

vykdė savo gyvenamojoje aplinkoje. 

Bendradarbiauta su Marijampolės apskrities moters veiklos centru. 9 gyventojai (4 iš 

stacionaraus padalinio ir 5 iš grupinio gyvenimo namų) dalyvavo projekto ,,Darbas – žmogaus 

gyvenimo kokybė“, kurio tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką, 

veikloje. Gyventojai mokėsi kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos pradmenų,  lankė užimtumo 

veiklas (mokėsi megzti, pinti, serviruot ir pan.), gavo psichologo konsultacijas. Projektinė veikla 

bus tęsiama ir 2021 metais.  
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Per metus iš globos namų išvyko 4 gyventojai: 1 gyventojas – į kitus globos namus, 1- pas 

avo artimuosius, 2 – į Kauno miestą, kuriame jiems yra teikiama Apsaugoto būsto paslauga.  

 Vyko bendradarbiavimas su Didvyžių parapijos bendruomene. Kol nebuvo paskelbtas 

karantinas, globos namų koplyčioje kartą mėnesyje ir religinių švenčių metu buvo aukojamos Šv. 

Mišios. Fiziškai stipresni gyventojai patys lankėsi Šv. Mišiose Didvyžių bažnyčioje, vienas 

gyventojas bažnyčioje patarnavo Šv. Mišioms. Pagal poreikį gyventojus lankė parapijos kunigas. 

 Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams. Visus metus teikėme paslaugas bendruomenės 

gyventojams. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 18 asmenų, laikino atokvėpio 

paslauga – 1 asmeniui. 

 Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą. Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams 

tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. Visus 2020 metus buvo siekiama nuolatinio darbuotojų 

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

mažinimo. Gyventojams ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos  paslaugas teikė kvalifikuotas, 

gerus darbo įgūdžius turintis personalas, kuris efektyviai taikė pažangius darbo organizavimo 

metodus, naujoves. Per metus visi globos namų darbuotojai profesinę kvalifikaciją tobulino 

seminaruose ir konferencijose, įgytas žinias ir praktinius įgūdžius pritaikė savo tiesioginiame darbe. 

Darbuotojai profesines žinias tobulino sekančiomis temomis: „Metinė finansinė atskaitomybė pagal 

VSAFAS 2019 m. Duomenų analizė ir įkėlimas į VSAKIS“ (6 val.); „Profesinis pasirengimas 

socialinio darbo lauke ir įveikos strategijos“, „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“ (8 val.), 

„Perspektyvos: telepsichiatrija“ (6 val.), „Globos įstaigos valdymas pokyčių kontekste, įtraukiant į 

pertvarkos procesą bendruomenę: advokacijos ir bendrakūros metodai“ (8 val.), „Komunikacinių 

kompetencijų raiška socialinio darbo praktikoje“ (8 val.), „Seksualinė prievarta prieš proto ir/ar 

psichikos negalią turinčius asmenis: prevencija ir pagalba“ (SD20190146) (8 val.), „Efektyvus 

profesinis bendravimas socialinių darbuotojų veikloje“ (8 val.), „Kognityvinės-elgesio terapijos 

principų taikymas socialiniame darbe su klientais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų" (16 val.), 

„Socialinis darbas su asmenimis ir jų šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo psichoaktyvių 

medžiagų“ (16 val.), „Žmogus ir jo psichinė sveikata“ (4 val.), „Profesinis perdegimas socialinio 

darbo lauke ir įveikos strategijos“ (8 val.), „Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės dalykinės 

komunikacijos modeliai ir būdai organizacijoje" (8 val.), safeTALK mokymai „Pasirengimo 

atpažinti savižudybės pavojų“ 4 val., „Apskritojo stalo diskusijos įmonių vadovams, darbuotojams“ 

(8 val.), ASIST mokymai „Tarptautiniai praktiniai savižudybių intervencijos įgūdžių lavinimo 

mokymai“ (16 val.), „Pažintinės funkcijos ir emociniai ypatumai senėjimo procese bei pagalba 

klientams“ (8 val.), „Streso ir konfliktų valdymas socialiniame darbe“ (prog. k. SD20190138,8 

val.), „Grįžtamasis ryšys socialiniame darbe“ (8 val.), „Bendravimo iššūkiai su asmenimis, 

turinčiais intelekto ir psichikos negalią: kaip išvengti konfliktų?“ (16 val.) ir kt.  
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Visų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas sudaro 2623 akademines valandas: 

– Valdymo personalas kvalifikaciją kėlė 138 akademines valandas; 

– Buhalterijos darbuotojai – 78 akademines valandas; 

– Socialinio darbo padalinio darbuotojai  – 1993 akademinių valandų; 

– Asmens sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai -– 150 akademinių valandų; 

– Aptarnavimo padalinio darbuotojai – 264 akademines valandas. 

Direktorius skaitė nuotolinę paskaitą „Iš institucinės globos į bendruomenę – ar taip 

paprasta?“ Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentams ir socialiniams partneriams.  

Per metus 2 socialiniai darbuotojai turėjo Grupines supervizijas po 16 akademinių valandų, 5 

socialiniai darbuotojai atestavosi ir įgijo arba prasitęsė vyresniojo socialinio darbuotojo 

kvalifikacinę kategoriją. Atliktas socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės 

kompetencijos įsivertinimas ir išsiaiškinta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tolimesnis poreikis.   

Grupinio gyvenimo namų darbuotojai ir gyventojai dalyvavo VU Socialinio darbo ir socialinės 

gerovės katedros mokslininkių vykdomame tyrime „Žmonės ir vietos: bendruomenių gerovės 

transformacijos globos paslaugų deinstitucionalizacijos procese“. 

Vilniaus kolegijos Socialinės gerovės katedros studentė įstaigoje atliko tyrimą ir parengė   

profesinio bakalauro baigiamąjį darbą „Asmenų, turinčių proto ir psichinę negalią, gyvenančių 

grupinio gyvenimo namuose, į(-si)traukimas į bendruomenę“. 

  Per metus buvo įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugumą ir gerinančios 

darbo sąlygas. Mažinant įstaigos gyventojų planinį skaičių atsilaisvino gyvenamieji kambariai, 

kuriuose  įrengtos naujos patalpos gyventojų užimtumui ir darbiniams įgūdžiams ugdyti ir svečių 

kambarys.  Naujose patalpose dirba 4 užimtumo specialistės ir 1 socialinio darbuotojo padėjėja. 

Įsigyta 10 vnt. radijo stočių operatyviam ryšiui tarp padalinių palaikyti. 

Globos namų darbuotojai  dalyvavo mokymuose pagal neformalaus mokymo programas:  

– saugos ir sveikatos mokymo programoje – 13 socialinę globą teikiančių darbuotojų;  

– privalomojo higienos įgūdžių mokymo programoje – 22 darbuotojai;  

– mokymuose gaisrinės saugos klausimais – 15  darbuotojų;  

– pirmosios pagalbos mokymuose – 18 darbuotojų. 

Metų eigoje, išskyrus Lietuvoje skelbto karantino dėl COVID-19 paskelbimo laikotarpį, 

kartą savaitėje vyko dalykiniai administracijos ir padalinių vedėjų pasitarimai, kartą ketvirtyje –

dalykiniai socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai. Susirinkimų metu buvo analizuojama 

įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų ir pan.  
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7 lentelė. 2019 m. ir 2020 m. veiklos planuose suplanuotų ir pasiektų esminių vertinimo 

kriterijų palyginimas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo 

kriterijai 

Planuoti 

rodikliai 

2020m. 

Pasiekti 

rodikliai 

2020 m. 

Pasiekti 

rodikliai 

2019 m. 

Pokytis lyginant 2020 m. ir 

2019 m. pasiektus 

rezultatus 

1. asmenų, per metus gavusių 

ilgalaikę socialinę globą 

stacionariame globos 

padalinyje, skaičius 

265 283 284 

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 paslaugos ir judėjimo 

sąlygos, skaičius 

3 3 6 

pagal finansavimo 

galimybes 2020 m. mažiau 

buvo suplanuota 

4. asmenų, kurie aprūpinti 

reikiamais proteziniais, 

ortopediniais gaminiais ir 

techninės pagalbos 

priemonėmis, skaičius 

32 

 

 

33 

 

 

36 

mažėjant planiniam vietų 

skaičiui buvo mažesnis ir 

poreikis 

5. asmenų, kurie palaikė ryšius 

su artimaisiais, skaičius 

192 179 192 

sumažėjo, nes artimieji 

mirė, išvyko iš Lietuvos ar 

nutraukė bendravimą, 

sumažintas planinis vietų 

skaičius 

6. asmenų, kurie nuolat 

dalyvavo savarankiškumo 

įgūdžių ugdymo, darbinės 

veiklos ir (ar) užimtumo 

programose, skaičius 

170 173 176 

2020 m. rodiklis sumažėjo, 

nes padaugėjo asmenų su 

sunkia negalia ir sumažintas 

planinis vietų skaičius 

7. asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

tvarkėsi gyvenamąją aplinką, 

skaičius 

95 95 90 

asmenys labiau  įsitraukė į 

aplinkos tvarkymą 

8. asmenų, kurie savarankiškai 

ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą, skaičius 

82 89 87 

asmenys labiau gaminosi 

maistą 

9. asmenų, dalyvavusių 

pokalbiuose, paskaitose 

žalingų įpročių prevencijos 

temomis, skaičius 

150 168 156 

daugiau asmenų įtraukti į 

prevencinės programos 

veiklą 

10. asmenų, išvykusių iš globos 

namų gyventi bendruomenėje, 

skaičius 

1 4 1 

didesnis poreikis 

11. asmenų, per metus gavusių 

trumpalaikę socialinę globą, 

skaičius 

8 18 20 

2020 m. buvo mažesnis 

poreikis 

12. asmenų, per metus gavusių 

laikino atokvėpio, skaičius 
1 4 5 

nebuvo poreikio 

1.3. įstaigos socialinių paslaugų 

srities darbuotojų, tobulinusių 
10 47 76 

sumažėjo, nes kvalifikaciją 

daugiau nei 16 val. per 
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savo profesinę kompetenciją 

daugiau nei 16 akademinių 

valandų per metus, skaičius 

metus kėlė  mažiau asmenų 

14. darbuotojų, kuriems 

pagerintos darbo sąlygos, 

skaičius 

4 5 70 

buvo mažiau planuota 

 

Daugiau infprmacijos  apie 2019 metais planuotus ir pasiektus vertinimo kriterijus globos 

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

 

2.4. Ilgalaikio turto įsigijimas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu, globos namų veiklai optimizuoti ir darbuotojų darbo sąlygoms 

pagerinti, ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 2982,65 Eurai, įsigyjant serverį. 

 

2.5. Įgyvendinti investiciniai projektai 

 

 Pagal veiksmų programos priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: 

investicijos į infrastruktūrą Didvyžių socialinės globos namai paruošė ir pateikė projektą 

„Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Pagrindinė projektu sprendžiama problema tai, kad Vilkaviškio 

rajone yra nepakankamas bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų prieinamumas. Problemos 

priežastis – Vilkaviškio rajono savivaldybėje neišplėtotas bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų  

asmenims su proto ir psichikos negalia tinklas. 

Projekto metu numatoma sukurti bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą - 

įsigyti žemės sklypus Vilkaviškio mieste, pastatyti dvejus grupinio gyvenimo namus, įsigyti 

grupinio gyvenimo namams funkcionuoti reikalingus baldus ir įrangą. Įgyvendinus projektą bus 

sukurta 20 bendruomeninio apgyvendinimo vietų, kurias užims neįgalieji iš Didvyžių socialinės 

globos namų. 

 

III. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 
 

Vystant veiklą, susijusią su paslaugų teikimu, bus stengiamasi gerinti socialinės globos 

paslaugų kokybę: kelti visų įstaigos darbuotojų kompetencijas žmogaus teisių srityje, organizuoti 

darbuotojų supervizijas, atlikti socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimą 

pasitelkiant išorės ekspertus, parengti ar iš naujo peržiūrėti įstaigos paslaugų kokybės politiką ir 

užtikrinti jos veikimą bei kontrolę įstaigoje, diegti paslaugų kokybės sistemą.  

 

Direktorius Rimvydas Žiemys 

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

