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         2020 metais pasikeitė įstaigos pavadinimas iš Pabradės socilainės globos namų į Nijolės 

Genytės socialinės globos namus. Visus metus, įgyvendinant įstaigos veiklą, buvo siekiamas 

pagrindinis socialinės globos namų tikslas - kurti kokybiškų kompleksinių paslaugų sistemą, kuri 

sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ar suaugusiam asmeniui su proto ar kompleksine negalia gauti 

individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo savarankiškesniu bei socialiai integruotis 

bendruomenėje. 

        2020 metais taip pat buvo siekiama atliepti įstaigos viziją: būti šiuolaikiška, atvira visuomenei 

socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų 

gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, suteikiančias 

galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius 

poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, įgalinti 

įstaigos gyventojus, gerinant jų gyvenimo kokybę, grupinio gyvenimo namuose ir 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose buvo įdiegta EQUASS - socialinių paslaugų kokybės 

sistema ir suteiktas EQUASS Assurance sertifikatas. 

        Globos namų darbuotojai savo tiesioginiame darbe su paslaugų gavėjais vadovaujasi šiomis 

pagrindinėmis vertybėmis: individualumas; abipusė pagarba, supratimas; įgalinančios aplinkos 

kūrimas; teisė į pilnavertį gyvenimą; gyvenimo kokybės gerinimas; bendravimas ir  

bendradarbiavimas; socialinė partnerystė. 

        Nuo 2017 metų Globos namai dalyvauja Institucinės globos pertvarkos procese. Įgyvendinant 

Pertvarkos planą, socilainės globos namuose teikiamos šios naujos paslaugos: 

 Grupinio gyvenimo namai 4 suaugusiems asmenims su negalia (įkurti 2017 m. kovo 1 d. trijų 

kambarių bute daugiabučiame name Pabradės mieste; 2020 metais ji buvo sėkmingai 

tęsiama); 

 Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (pradėtos teikti vietos bendruomenės 

nariams nuo 2018 metų gegužės 2 d.; 2020 metais ji buvo tęsiama); 

 Grupinio gyvenimo namai 8 vaikams su negalia (įkurti 2018 metų gruodžio 3 dieną, įsigijus 

gyvenamąjį namą Švenčionių mieste; 2020 metais ji buvo sėkmingai tęsiama); 

 Laikino atokvėpio paslauga šeimoms, auginančioms vaikus/suaugusius asmenis su negalia 

pradėta teikti 2019 metais balandžio mėn. ir buvo tęsiama 2020 metais); 

 Specializuota slauga ir globa (2020 metais teikiama įstaigos stacionare 66 asmenims su 

kompleksine negalia); 

 Priešdarbinė reabilitacija suaugusiems asmenims su negalia (vykdoma Įdarbinimo projekte; 

dalyvauja 45 įstaigos gyventojai); 

 Darbo asistento paslauga (vykdoma Įdarbinimo projekte, kurią gavo 19 įstaigos gyventojų). 

      2020 metais socialinės globos namų gyventojams buvo teikiamos šios naujos bendruomeninės 

paslaugos: 

 Apsaugoto būsto paslauga, bendradarbiaujant su Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija 

,,Giedra” (2 įstaigos gyventojams, kurie išvyko iš įstaigos gyventi savarankiškai); 

 Socialinių dirbtuvių paslauga, bendradarbiaujant su Valakupių reabilitacijos centru (11 

įstaigos gyventojų) ir ,,Pirmu blynu” (2 įstaigos gyventojoms); 

 Įdarbinimas su pagalba, bendradarbiaujant su Valakupių reabilitacijos centru (12 įstaigos 

gyventojų). 

Globos namuose vykdoma veikla bei teikiamos paslaugos: 

 Socialinio darbo paslaugų planavimas ir organizavimas (informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais/avalyne; asmeninės 
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higienos ir priežiūros paslaugos; socialinių/darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 

atkūrimas); saviraiškos užsiėmimai; 

 Užimtumo organizavimas (plastika ir vaidyba (pantomimos grupė); medžio/staliaus darbai, 

pynimas iš vytelių; aerobika; keramika; vilnos vėlimas; karpinių grupė; dailė ir darbeliai; 

sporto užsiėmimai (krepšinis, futbolas, tinklinis, badmintonas, kvadratas, bočia/grindų 

riedulys); 

 Sveikatos priežiūros paslaugos (slaugos ir priežiūros paslaugos; 

medicinos/gydytojų/psichologo teikiamos paslaugos; relaksacijos paslaugos; ambulatorinės 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos, skirtos bendruomenės nariams, sudarius sutartį 

su Teritorine Ligonių kasa); 

 Transporto, ūkio, buities priežiūros bei administracinės paslaugos. 

     Šioms paslaugoms teikti Globos namams 2014-01-29 d. buvo suteiktos dvi licencijos: 

 Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia (papildyta: 

2017-02-13 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia); 

 Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia (papildyta: 2018-11-27 

grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia); 2020 m. balandžio 21 d.  licencija 

patikslinta: bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams su negalia). 

       Globos namų išsikeltų tikslų įgyvendinimui pasitelkta finansinė, socialinio darbo, užimtumo, 

sveikatos priežiūros, aptarnavimo ir ūkio padalinių veikla, pagrįsta įstaigos finansiniais rodikliais.  

2020 metams numatyti kiekvieno įstaigos padalinio tikslai, uždaviniai pagal atskiras sritis, metų 

pabaigoje pateiktos visų įstaigos padalinių ataskaitos bei pasiekti rezultatai. 

 

Nijolės Genytės socialinės globos namų 2020 metų finansiniai rodikliai 

           2020 metų pradžioje ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos institucijoje bei grupinio 

gyvenimo ir bendruomeninių vaikų globos namų veiklos vykdymui socialinės globos namams buvo 

skirta (žr. 1 lentelę):  

1 lentelė. 2017 - 2020 m. skirtų ir panaudotų asignavimų suma 

Metai Iš viso skirta 

asignavimų metų 

pradžioje 

(tūkst. eurų) 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(tūkst. eurų) 

pajamų įmokų 

lėšos 

(tūkst. eurų) 

kitos lėšos 

 
(tūkst. eurų) 

Iš viso  

metų pabaigoje 

(tūkst. eurų) 

2017 2375,0   1732,0   520,0 123,0 2586,0 

2018 2352,0 1571,0 630,0 151,0 2586,5 

2019 2194,2 1363,0 650,0 181,2 2386,5 

2020 2474,0 1524,0 650,0 300,0 2848,0 

             Lyginant 2017-2020 metų laikotarpį, 2020 metų pradžioje veiklos vykdymui Globos namams 

buvo skirta 279,8 tūkst. asignavimų daugiau nei 2019 metais, 122 tūkst. daugiau nei 2018 metais ir 99 

tūkst. daugiau nei 2017 metais. 
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            Valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2020 metų pradžioje yra 161 tūkst. didesnės už 2019 metus, 

tačiau 47 tūkst. mažesnės už 2018 metus, ir net 208 tūkst. mažesnės už 2017 metus. Pajamų įmokų 

lėšos 2020 metais sudaro vienodą sumą, lyginant su 2019 metais (ji yra 20 tūkst. didesnė už 2018 

metus, ir 130 tūkst. didesnė už 2017 metus).  

Socialinio darbo padalinio ataskaita 

 

         Nijolės Genytės socialinės globos namų socialinio darbo padalinio veiklą reglamentuoja 

socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės, globos namų nuostatai, socialinio darbo padalinio  

nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai. 

         Socialinio darbo padalinio veikla 2020 m. buvo vykdoma pagal bendrą socialinio darbo veiklos 

planą ir grupių/šeimynų socialinio darbo veiklos planus. 

         2020 metais ilgalaikės socialinės globos paslaugas stacionariame socialinio darbo padalinyje 

gavo: metų pradžioje – 157 įstaigos gyventojai, metų pabaigoje – 152 įstaigos gyventojai iš Vilniaus 

apskrities bei kitų Lietuvos regionų, grupinio gyvenimo namuose – 4 gyventojai; bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose – 7 vaikai su negalia. 

           2020 metais įstaigoje mirė 4 gyventojai, vienas gyventojas išvyko gyventi pas globėją ir du 

gyventojai išvyko gyventi į apsaugotą būstą. 2020 metais įstaigoje apsigyveno vienas naujas 

gyventojas. 

          Vienam bendruomenės gyventojui per 2020 metus buvo suteiktos trumpalaikės socialinės 

globos  paslaugos ir 2 bendruomenės gyventojams - laikino atokvėpio paslaugos.  

          Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos gyventojų skaičius: 163, iš jų - 13 vaikų ir 

150 suaugusių asmenų - 31 gyventojas yra savivaldybinis ir 132 yra išlaikomi valstybės (žr. 2 

lentelę). 

  2 lentelė. Gyventojų atvykimas ir išvykimas 2020 metais 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 169 

Atvyko   1 

Iš jų atvyko iš kitų globos įstaigų  

 Iš namų 1 

Išvyko    

Iš jų į kitą globos įstaigą  

 nuolat gyventi į namus (pas globėją) 1 

 mirė 4 

 į apsaugotą būstą  2 

Gyventojų skaičius metų 

pabaigoje 

 163 

  

2020 metais globos namų gyventojų amžius buvo nuo 3,6 metų iki 48 metų amžiaus (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Globos namų gyventojų skaičius pagal amžių  

Rodiklio 

pavadinimas 

    Amžius, 

matai 

 Iš viso 
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  Iki 18 18-19 20-29 30-39 40 ir 

daugiau 

 

Gyventojų 

skaičius iš 

viso 

 13                                                                                          4 43 59 44 169 

Iš jų Moterys 3 3 14 28 20 68 

 Vyrai 10 1 29 31 24 95 

       Pagal neveiksnumą: 81 gyventojas yra neveiksnus, trijų gyventojų globėjais paskirta jų motina. 

       Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje mokosi: 6 paslaugų gavėjai, 1 pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, 4 mokosi pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą, 1 pagal 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Dviems iš jų paskirtas mokymasis namuose. 2 

Švenčionių bendruomeninių vaikų globos namų gyventojai lanko Švenčionių Juliaus Siniaus meno 

mokykla, kiti vaikai laisvalaikį leidžia dienos centruose ,,Liepsnelė“ ir ,,Šaltinėlis“, Lietuvos 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje ,,Viltis“, Švenčionių skyriaus socialinių paslaugų 

centre.  

        Pabradės ,,Ryto“ gimnazijoje mokosi 13 gyventojų; 10 pagal socialinių įgūdžių programą, 3 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo spec. programą, 2 mokiniams paskirtas mokymasis namie.  

        Jau trečius metus 10 gyventojų studijuoja Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje-centre, 

siekdami įgyti specialybę. Radviliškio technologijų ir verslo mokykloje trečius metus studijas tęsia 3 

paslaugų gavėjai, labai stengiasi įgyti floristikos, namų ūkio, viešbučių darbuotojų ir staliaus 

specialybes.  

        1 vaikui yra sustabdyta tarptautinio įvaikinimo procedūra, nes mama deda visas pastangas, kad 

vaikas grįžtų į šeimą. Pavyko surasti ir pradėti bendravimą su dar 1 vaiko tėvais, kurie taip pat 

sprendžia vaiko susigrąžinimo klausimą. 

         8 paslaugų gavėjai dalyvavo projekte ,,Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas 

Vilniaus apskrityje“ (mokymuose ir praktinėje veikloje).   

        2020 metais 70 gyventojų dalyvavo renkant Lietuvos Respublikos seimą. 

 

       2020 metais socialinės globos namų gyventojams paslaugas teikė kvalifikuoti specialistai, 

turintys ilgalaikę patirtį: 16 socialinių darbuotojų ir 38 socialinių darbuotojų padėjėjos, kurie 

efektyviai taikė pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves, nuolat kėlė kvalifikaciją.  

       Darbuotojų kaita 2020 metais: 2 socialinio darbuotojo padėjėjos nutraukė darbo sutartį, todėl 

buvo įdarbintos 2 socialinio darbuotojo padėjėjos. 

2020 metais socialinio darbo specialistai teikė šias paslaugas: 

 Informavimas: Įstaigos specialistai gyventojams ir jo artimiesiems teikė informaciją apie 

socialinės globos namuose teikiamas paslaugas. Kiekvienam įstaigos gyventojui sudarytos 

sąlygos gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Gyventojų tėvams (globėjui, rūpintojui) 

ir kitiems suinteresuotiems asmenims yra prieinama informacija apie globos namus įstaigos 

svetainėje. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas, asmens duomenų 

apsauga. Informavimo paslauga buvo teikiama 100 proc. visiems gyventojams. 
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 Konsultavimas: konsultavimo paslaugos suteiktos visiems globos namų gyventojams. 

Gyventojai buvo konsultuojami finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, išvykimų pas 

artimuosius ir sugrįžimo į įstaigą klausimais. Gyventojams sudaromos sąlygos konsultuotis su 

kitų institucijų specialistais bei gauti reikalingą informaciją.  

 Atstovavimas, tarpininkavimas: Gyventojai pagal poreikį buvo atstovaujami tvarkant 

įvairius asmeninius dokumentus kitose institucijose:  30 kartų buvo  atstovauta gyventojus 

bankuose, 15 kartų tarpininkauta Migracijos tarnyboje keičiant  asmens dokumentus. Buvo 

suteikiama pagalba gyventojams sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, 

buitines). Visiems gyventojams buvo sudarytos sutartys dėl el. bankininkystės.  

 Socialinis darbas, bendravimas: socialinio darbo specialist veikla buvo nukreipta gyventojų 

visapusiškų poreikių išsigryninimui, tenkinimui ir užtikrinimui. Prasidėdavo nuo tikslių 

poreikių nustatymo, didelį dėmesį skiriant adaptaciniam laikotarpiui, sudarant kuo tikslesnį 

individualaus socialinio darbo planą dirbant su kiekvienu gyventoju individualiai. Kad 

užtikrinti sklandų ir rezultatyvų procesą, buvo įtraukiama visa globos namų specialistų 

komanda. 

Sudarant ir įgyvendinant globos namų socialinio darbo veiklos planą ir teikiant socialines 

paslaugas buvo skatinamas gyventojų įsitraukimas, jų savigarba, pakantumas, atlaidumas, 

palaikoma vidinė jų ramybė, siekiama visapusiško asmenų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis ir gyvenimo sąlygomis. 

Socialinis darbas globos namuose orientuotas į kokybiškų paslaugų teikimą čia gyvenantiems 

žmonėms. 2020 metais socialinio darbo padalinio darbuotojai, taikydami įvairius socialinio 

darbo metodus, palaikė, stiprino globos namų gyventojų gebėjimus socialiai funkcionuoti, 

tapti savarankiškesniems. 

Didelis dėmesys skiriamas gyventojų ryšių su artimaisiais palaikymui, nes tai yra ne tik 

saugumo bazė, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo 

pagrindas. Socialinius ryšius su artimaisiais 2020 metais palaikė 19 proc. gyventojų. 81 proc. 

gyventojų artimieji nesidomi. Per praėjusius metus trims globos namų gyventojams pavyko 

atkurti nutrūkusius ryšius su giminaičiais. Siekiama palaikyti bendravimą su artimaisiais 

laiškais, kvietimais į renginius, skatintinas artimųjų dalyvavimas socialinių problemų 

sprendime. 

 Darbinių įgūdžių ugdymas: Socialiniai darbuotojai kartu su gyventojais visus 2020 metus 

puoselėjo globos namų teritoriją, prižiūrėjo gėlynus, kapines, augino daržoves, prižiūrėjo 

mini zoologijos sodą. Prižiūrėdami ir puoselėdami įstaigos teritoriją gyventojai ugdo 

darbinius įgūdžius, mokosi išreikšti save, mylėti aplinkinius, saugoti savo turtą. 

 Gyventojų įgūdžiams lavinti socialiniai darbuotojai kiekvieną dieną vedė individualius ir 

grupinius užsiėmimus, kurie apima: savitvarkos ugdymą, maisto gaminimą, rankdarbius, 

buities darbus. Gyventojų kūrybiniai darbai puošia globos namų sienas. Globos namų 

gyventojai labiausiai vertina tai, kad užimtumo veiklos nėra „primetamos“. Galėdami laisvai 

rinktis veiklas pagal pomėgius gyventojai išsako savo nuomonę ir pageidavimus dėl 

užimtumo tobulinimo.  
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 Kiekvieną dieną buvo ugdomi gyventojų savitvarkos gebėjimai, mokomi savarankiškai 

susitvarkyti savo kambarį, susitvarkyti ir prižiūrėti savo asmeninius daiktus: rūbus, avalynę. 

 Asmeninės higienos paslaugų organizavimas: asmens higienos įgūdžiai buvo ugdomi ir 

palaikomi kiekvieną dieną. Globos namuose gyvenantiems asmenims buvo sudarytos sąlygos 

gyvenamojoje aplinkoje maudytis kiekvieną dieną. 

 Laisvalaikio organizavimas: gyventojai galėjo bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio 

darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Buvo organizuojama kultūrinė veikla: 

valstybinių, religinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykų organizavimas į 

gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai (koncertai, parodos). 

Gyventojams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo 

žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo. Buvo organizuota trijų dienų kelionė į Liepoją 

(dalyvavo 41 gyventojas ir 7 darbuotojai). 

Įstaigoje organizuotos šventės 2020 metais: 

            2020 metai prasidėjo nuo renginio skirto Trijų Karalių šventei, visų grupių gyventojai 

aktyviai dalyvavo renginyje, tai pat buvo paminėta Lietuvos laisvės gynėjų dieną, sausio 13 dieną. 

Sausio pabaigoje įstaigos gyventojai dalyvavo šaškių turnyre bei dėlionių varžytuvėse.  

            Vasario 14 dieną grupės gyventojai dalyvavo vakaronėje, skirtoje Šv. Valentino dienai. 

Vasario 25 d. visos grupės aktyviai dalyvavo Užgavėnių šventėje. 

 Kovo 4 dieną globos namų gyventojai dalyvavo Kaziuko mugėje. Kovo 5 d. grupių 

gyventojai turėjo galimybę dalyvaujant edukacinėje veikloje, pagaminti vėjo malūnėlį ir prisidėti prie 

bendros akcijos „trispalvės“ filmavimo,  skirto Kovo 11 d. paminėti.  

 Kovo mėnesio pabaiga ir balandžio mėnesio pradžia grupių gyventojai ruošėsi Šv. Velykų 

šventei: dekoravo savo kambarius, galvojo valgiaraštį šventiniam stalui, ruošė margučius, tvarkė 

socialinės globos namų kiemą. Po Velykų, prasidėjus lauko darbams, grupės darbuotojai ir 

gyventojai dirbo savo grupės teritorijoje. Atšilus orams gyventojai daugiau laiko leido lauko 

stadione, prie lauko treniruoklių arba bendraujant prie sūpynių ar jaukiose pavėsinėse globos namų 

sode arba prie vandens telkinių. 

Nuo kovo 16 d. šalyje buvo paskelbtas karantinas. Prasidėjus karantinui, buvo pravesti 

pokalbiai apie saugaus atstumo laikymąsi su kitais svarbą, dezinfekcinių priemonių naudojimą ir 

reikalingumą, rankų plovimo reikalavimus ir dažnumą. Karantino metu įvesti apribojimai gerokai 

sutrukdė visų švenčių, renginių išvykų bei ekskursijų planų įgyvendinimą. Tai buvo iššūkis ir 

gyventojams, ir darbuotojams. Prasidėjo nuotolinis gyventojų mokymas, reikėjo išmokti dirbti su 

naujomis programomis. 

2020 metai buvo sudėtingi visai įstaigos bendruomenei: tam, kad gyventojai geriau jaustųsi 

karantino sąlygomis pravertė įvairūs stalo žaidimai, piešimo technikų naudojimas, skaitmeninės 

technologijos. Buvo vedami individualūs pokalbiai su grupės gyventojais tarpusavio santykių, vidinių 

taisyklių laikymosi, sveikatos tausojimo, sveikos gyvensenos, tradicinių švenčių bei papročių 

temomis. Buvo sudarytos sąlygos gauti psichologo teikiamas paslaugas. 
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Daug laiko leidžiant patalpose daugiau buvo naudojamos grupių virtuvėlės, kur gamino 

įvairius nesudėtingus valgius: blynelius, sriubas, mišraines. Ne mažai laiko buvo skirta drabužių bei 

avalynės priežiūrai. 

Įstaigoje organizuotos parodos 2020 metais: 

 2020-02-17 d. Užgavėnių kaukių paroda; 

 2020-09-18 d. paroda „Siuvinėjimo gebėjimai“; 

 2020-04-04 d. paroda ,,Mano Velykos“; 

 2020-04-10 d. Janinos Jaroševič darbų paroda ,,Pavasaris‘‘; 

 2020-04-20 d. paroda „Pavasario spalvos“; 

 2020-05-11 d. paroda „Gamtos spalvos“; 

 2020-07-07 d. Janinos Jaroševič darbų paroda ,,Spalvinga Vasara“; 

 2020-09-01 d. Monikos Kneitaitės darbų paroda ,,Rudens spalvos“; 

 2020-09-18 d. paroda „Siuvinėjimo gebėjimai“; 

 2020-09-17 d. paroda ,,Grybų įvairovė“ (Pabradės miesto bibliotekoje); 

 2020-09-25 d. rudens pleneras; 

 2020-02-26 d. Naujametinė 17 gr. piešinių paroda. 

Įstaigoje organizuoti edukaciniai užsiėmimai 2020 metais: 

 2020-02-28 d. „Paukščiai sugrįžta“ (Pabradės miesto bibliotekoje); 

 2020-03-05 d. ,,Laisvės vėjo malūnėlis”; 

 2020-04-10 d. ,,Kiaušinių marginimas”;  

 2020-04-29 d. ,,GĖLIŲ ŽIEDAI‘‘; 

 2020-05-12 d. ,,Pavasario žiedai“ (Pabradės miesto bibliotekoje); 

 2020-05-29 d. „Inovaciniai žaidimai“; 

 2020-06-23 d. „Vainikų pynimas“; 

 2020-08-28 d. „Judrieji žaidimai lauke“; 

 2020-09-19 d. „Grybai“ (Pabradės miesto bibliotekoje); 

 2020-09-21 d. „Rudeninės spalvos“; 

 2020-12-19 d. „Pagamink Kalėdų žaisliuką“; 

 2020-11-21 d. ,,Floristinės kompozicijos iš rudeninių lapų”; 

 2020-11-29 d. ,,Namų ruoša: blynų kepimas”. 

Organizuotos išvykos ir ekskursijos 2020 metais: 

 2020-02-07 d. išvyka į Anykščių kraštą; 

 2020-02-26 d. ekskursija į Sirvėtos regioninį parką. 

Organizuoti turistiniai žygiai 2020 metais: 

 2020-07-23 d. turistinis žygis prie Palaumenės ežero (5 gr.); 

 2020-07-27 d. turistinis žygis prie Žeimenos upes (6, 8 gr); 

 2020-08-17 d. turistinis žygis prie Palaumenės ežero (17 gr); 

 2020-09-08 d. turistinis žygis prie Palaumenės ežero (6, 8 gr). 

Organizuotos šventės grupėse/šeimynose 2020 metais: 
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 2020-02-14 d. Šv. Valentino šventės organizavimas ir pravedimas grupėje (10 gr.); 

 2020-02-21 d. merginų gimtadienis (16 gr); 

 2020-03-08 d. Tarptautinės moterų solidarumo diena (10 gr);   

 2020-04-01 d. Monikos Kneitaitės 18 metų gimtadienio šventės  organizavimas  (10 gr); 

 2020-04-07 d. Vitos Remezaitės  gimtadienio šventės organizavimas  (10 gr) 

 2020-04-16 d. Velykų šventės ,,RID, RID, RID MARGI MARGUČIAI‘‘ organizavimas (10 

gr.); 

 2020-05-13 d. Marijos, Janinos gimtadienio šventės organizavimas (10 gr.); 

 2020-07-31 d. Alinos, Dainos gimtadienio šventės organizavimas (10 gr.); 

 2020-10-29 d. Pyragų diena (17 gr.); 

 2020-10-30 d. Linos ir Olgos gimtadienio šventės organizavimas grupėje (10 gr.); 

 2020-12-03 d. Tarptautinės Neįgaliųjų dienos minėjimo organizavimas (10 gr.); 

 2020-12-18 d. Jolantos ir Rasos gimtadienio šventės organizavimas grupėje (10 gr.); 

 2020-12-24 d. Kūčių vakarienė-organizavimas  (visos grupės); 

 2020-12-28 d. Naujametinis karnavalas (10 gr.); 

 2020-12-31 d. Naujametinis karnavalas (17 gr. žaidimai, šokiai, eilėraščiai). 

Dokumentacija: 

 Metų bėgyje Švenčionių rajono administracijai socialinės paramos skyriui buvo pateiktos: 3 

bylos tikslinei kompensacijai gauti ir 2 bylos neveiksnumo nustatymui. Sodrai buvo pateiktos 

3 bylos šalpos pensijai gauti. 

 Socialinio darbo padalinio darbuotojai ruošė, pildė ir peržiūrėjo sekančius dokumentus: 

socialinės globos poreikio vertinimai, individualūs socialinės globos planai, veiklos planai 

(metiniai bei dienos), veiklos ataskaitos (metinės), pamainų perdavimo sąsiuviniai. Gyventojų 

turto ir asmeninių lėšų apskaita buvo vykdoma pagal globos namų patvirtintą tvarką. Visų 

grupių socialiniai darbuotojai papildė elektronines gyventojų bylas ir atliko padėjėjų metinės 

veiklos vertinimą, pravesdami metinius pokalbius.    

 

Pabradės grupinio gyvenimo namų ataskaita už 2020 metus 

Nuo 2019 m. balandžio mėnesio prasėdėjo EQUASS projekto diegimas grupinio gyvenimo 

namuose, tiek gyventojai, tiek darbuotojai buvo įtraukti į šį procesą. 2020 metų vasarą vyko vidaus 

auditas, rugsėjo mėnesį - EQUASS išorės auditas. Lapkričio mėnesį buvo gautas EQUASS 

"Assurance" sertifikatas, kuris skatina visus kasdien vadovautis paslaugų kokybės gerinimo sistema. 

Metų bėgyje paslaugų gavėjai buvo aprūpinami būtiniausiais daiktais: asmens higiena, 

drabužiais, avalynė, buities daiktais bei baldais. Paslaugų gavėjai buvo lydimi į gydymo įstaigas arba 

pasiimti juos. 

Grupinio gyvenimo namų gyventojams buvo užplanuoti ir pravesti pokalbiai apie 

savarankišką gyvenimą, apie sveiką gyvenimo būdą, tolerancija ir pagarba. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas savarankiškumo ugdymui. Visi vaikinai pagal savo galimybes padėdavo atlikti darbus, turi 

nuolatines pareigas, kurias atlieka savarankiškai, tik retkarčiais prireikia priminimo ką daryti arba 
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tam tikros pagalbos. Labai didelis dėmesys skiriamas darbinių, tvarkingumo, asmens higienos 

įgūdžių įtvirtinimui ir vaikinai nuolat skatinamos asmeniškai rūpintis savo išvaizdą ir atsakyti už 

tvarkingumą. Organizuojant užimtumą vaikinams  buvo vedami užsiėmimai: maisto ruošos 

(mokomės gaminti salotos, sriubas, kepti blynus, duoną, tai yra svarbu ir naudinga gyvenant 

savarankiškai), piešimo ir spalvinimo, atsipalaidavimui naudojamas Mandalo metodas, gamino iš 

popieriaus įvairius darbelius, kuriais papuošė savo namus, karpymo (užduotis atliko nuotolinių 

būdų), taip pat vaikinai turėjo galimybę individualiai, pagal savo norus užsiimti mėgstama veikla.  

Vaikinai dalyvavo globos namų organizuotose renginiuose, tai:  Valentino dienos šventė; 

Užgavėnių šventė (pasipuošusios kaukėmis su visais dainavo ir šoko prie laužo);  birželio 25 d. 

Joninės, minėjome visas valstybinės šventės kartų su savo draugais,  šventėme vaikinų gimtadienius 

vasario, balandžio ir spalio  mėnesį šventės organizavo soc. darbuotoja ir soc. darbuotojo padėjėjos. 

Dalyvavome organizuotose globos namuose parodose Kaukių ir Kalėdinių puokščių parodoje. 

Bendradarbiavimas su biblioteką vyko nuotolinių būdų metus ir metų pabaigoje buvo organizuota 

paroda. 2020 metais organizavome Kalėdinių atvirukų parodą Vidutinių skyriaus bibliotekoje. Šiais 

metais buvo uždrausti susitikimai, susibūrimai, nes šalyje yra paskelbtas karantinas, todėl buvo 

organizuota mažai renginių ir daug kur tiesiog nebuvo galimybės dalyvauti. 

Laisvalaikiu vaikinai  žiūrėjo televizorių,  klausosi  muzikos, ėjo pasivaikščioti po apylinkės, 

vasaros metų ėjo prie upės maudytis, rudenį rinko grybus ir uogos, darė atsargas žiemai. Metų bėgyje 

turėjome  išvykų su Švenčionių grupinio gyvenimo namais – pramoginių ir edukacinių prie eglutes į 

Vilnių, Anykščiai Lajų takas vasario 7 d.,vasario 26 d.  Aukštaitijos nacionalinis parkas Inkilėlių 

gamyba. Visos išvykos vyko pirmą ketvirtį kol dar galima buvo judėti. Įvedus šalyje karantiną ir 

apribojus judėjimą, grupinio gyvenimo namuose buvo organizuoti bendri susitikimai nuotoliniu būdu 

su 5 gr. merginomis ir su Švenčionių bendruomeninių gyvenimo namai. Vaikinai aktyviai bendravo, 

žaidė, vykdė įvairus užduotis.  

2020 metais grupinio gyvenimo namuose buvo savanorė, kuri nuotoliniu būdu organizavo 

įvairias veiklas  gyventojams. 

Taip pat vyko bendradarbiavimas su Švenčionių dienos centru ,,Viltis“. Du kartus į savaitę 

vaikinai vyko į Švenčionis (dėl karantino susitikimai nutrūko ir  veiklos vyko nuotoliniu būdu).  

Grupinio gyvenimo namų gyventojai 2020 metais dalyvavo įdarbinimo projekto veiklose.  

 

Švenčionių bendruomeninių vaikų globos namų ataskaita už 2020 metus 

       Organizuojant veiklą 2020 metais buvo atsižvelgta į vaikų norus, poreikius, interesus. Daug 

laiko skirta darbiniam ugdymui: patalpų ir teritorijos tvarkymui, gėlyno priežiūrai. Vykdant darbinę 

veiklą buvo ugdomas vaikų darbštumas, savarankiškumas, gebėjimas atlikti pavestą darbą, savitarnos 

ir savitvarkos įgūdžius. Vaikai buvo pratinami mandagiai bendrauti, gerbti kito nuomonę, išklausyti 

kitus ir išsakyti savo nuomonę. Buvo skiepijama meilė gamtai, buvo aiškinama koks neleistinas 

elgesys gamtoje, pasivaikščiojimų metu stebėjo gamtos pokyčius, vyko pokalbiai, diskusijos. Visus 

2020 metus buvo vykdomi apsipirkimai prekybos centruose, vedama vaikų asmeninių pinigų 

apskaita.  
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         Nuo 2019 m. balandžio mėnesio prasėdėjo EQUASS projekto diegimas grupinio gyvenimo 

namuose, tiek vaikai, tiek darbuotojai buvo įtraukti į šį procesą. Kartu su gyventojais buvo sukurti 

vizualizuoti EQUASS dokumentai, du kartus per savaitę kartojo EQUASS dokumentus: gyventojų 

teisių chartija, sveikatos priežiūra ir sauga, prašymų ir skundų valdymo procedūra, gero elgesio 

patarėjas, konfidencialumas, įgalinimo požymiai. 2020 metų vasarą vyko vidaus auditas, rugsėjo 

mėnesį - EQUASS išorės auditas. Lapkričio mėnesį buvo gautas EQUASS "Assurance" sertifikatas, 

kuris skatina visus kasdien vadovautis kokybės gerinimo sistema. 

         2020 metais vaikams užtikrinamos galimybės nuolat palaikyti ryšį su artimaisiais, šeimos 

nariais, giminėmis. Stiprinant ir profilaktiškai prižiūrint vaikų sveikatą, nuolat buvo bendrauta su 

Švenčionių sveikatos priežiūros centru.  

Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojų darbelių organizuotos parodos: 

 2020-01-14 d. paroda Nijolės Genytės socialinės globos namuose "Aš myliu Lietuvą";  

 2020-01-22 d. paroda Vidutinės bibliotekoj "Lietuva, tėvynė mūsų"; 

 2020-01-28 d. paroda Nijolės Genytės socialinės globos namuose "Pienė"; 

 2020-06-18 d. paroda Nijolės Genytės socialinės globos namuose "Mūsų svajonių vasara"; 

 2019-06-22 d. paroda Vidutinės bibliotekoj "Valio, vasara"; 

 2020-10-09 d. paroda Vidutinės bibliotekoj "Rudens spalvos"; 

 2020-12-01 d. virtuali paroda d.c. "Viltis" tinklalapy "Žiema žiemužė"; 

 2020-12-14 d. dalyvavimas konkurse "Kalėdinis nykštuko namelis"; 

 2020-12-21 d. virtuali paroda Švenčionių kultūros centro tinklalapy "Kalėdinis atvirukas"; 

 2020-12-23 d. dalyvavimas konkurse "Namų aplinkos puošyba". 

    Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų vaikams organizuotos išvykos ir 

ekskursijos: 

 2020-01-01 d. išvyka į miesto parką prie kalėdinės eglės; 

 2020-01-16 d. išvyka į Vilnių: batutų parką; 

 2020-01-19 d. išvyka prie Bėlio ežero; 

 2020-02-07 d. ekskursija į Anykščius; 

 2020-02-27 d. pažintinė-edukacinė ekskursija į Sirvėtos regioninį parka: inkilų gamyba; 

 2020-02-14 d. išvyka į Vidutinės kultūros centrą: koncertas, skirtas vasario 16 dienai;  

 2020-02-17 d. pažintinė ekskursija į Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčią; 

 2020-08-01 d. išvyka į mišką; 

 2020-08-04 d. išvyka į mokyklos stadioną; 

 2020-08-11 d. pažintinė išvyka po Cirkliško apylinkes; 

 2020-08-20 d. turistinis žygis prie Palaumenės ežero. 

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų organizuoti susitikimai: 

 2020-01-27 d. susitikimas su Švenčionių bendruomenės pareigūnais tema "Vagystės 

elektroninėje erdvėje"; 

 2020-01-29 d. susitikimas su Švenčionių visuomenės sveikatos biuro specialistais,  tema 

"Žalingi įpročiai"; 
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 2020-02-06 d. susitikimas su kunigu. 

 

                             
Sveikatos priežiūros padalinio veiklos plano ataskaita 

            Pabradės socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio veiklą reglamentuoja 

socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės, globos namų nuostatai, sveikatos priežiūros 

padalinio  nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai. 

            Sveikatos priežiūros padalinys 2020 metais įstaigoje teikė šias paslaugas: 

 Medicinos paslaugas įstaigos gyventojams: medicinos gydytojo, vaikų ir paauglių 

psichiatro, vaikų neurologo, psichiatro, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, 

kineziterapeuto, ergoterapeuto, fizioterapeuto, masažuotojo; 

 Įstaigoje teikiamos mokamos paslaugos bendruomenės nariams: fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, fizioterapeuto, masažuotojo; 

 Slaugos paslaugos įstaigos gyventojams: bendrosios praktikos slauga, psichikos 

sveikatos slauga, slaugytojo padėjėjo paslauga. 

2020 metais įstaigoje buvo suteiktos šios sveikatos priežiūros paslaugos (žr. 4 lentelę): 

4 lentelė. 2020 m. duomenys apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas  
Nr. Paslaugos ir procedūros Suaugusiųjų 

gyventojų 

skaičius 

Vaikų 

gyventojų 

skaičius 

1. Profilaktiškai patikrinta sveikata 155 13 

2. Antropometrija 155 13 

3. Konsultuota II- III lygio pagal gydytojo siuntimus 23 - 

4. Hospitalizuota per metus 4 - 

5. Injekcinių procedūrų 260 16 

6. COVID-19 susirgimų  4 - 

7. Rentgenologinių tyrimų 148 - 

8. Bendro kraujo tyrimų 14 3 

9. Profilaktiškai paskiepyta nuo gripo  150 6 

10. Kompensuojamųjų sauskelnių išrašymas  56 5 

11. Kompensuojamųjų medikamentų išrašymas  55 6 

12.  Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros 

centras 

44 6 

13. Odontologo konsultacijos (Žalgirio klinikoje)  2 - 

14. Protezuota per metus  ( odontologo) - - 

15. Širdies ir kraujagyslių ligų , pagal prevencinė programą 3 - 

16.  Gimdos kaklelio piktybinių navikų, pagal prevencinė 

programą 

- - 

17. Nustatytas neįgalumo darbingumo lygis 2 - 

18. Nustatytas neįgalumo lygis 2 - 

19. Atliktas dantų dengimas silantais - 6 

 



13 

2020 metais įstaigoje buvo suteiktos šios fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos paslaugos (žr. 5 

lentelę): 

5 lentelė. Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos ir procedūros 

Nr. Paslaugos ir 

procedūros  

Suaugusiųjų 

procedūrų  

kiekis 

PSGN 

gyventojams 

Vaikų 

procedūrų  

kiekis 

PSGN 

gyventojams 

Teritorinių ligonių 

kasų paslaugų / 

procedūrų 

apmokėjimo kiekis 

Mokamų 

paslaugų / 

procedūrų  

kiekis 

1. Fizinės 

medicinos ir 

reabilitacijos 

gydytojo  

146 

(gyventojų) 

6 (vaikų) 712 (pacientų)- 238 

asmenų. 
 

2. Kineziterapijos 3036 
(procedūrų) 

320 
(procedūrų) 

1511 (procedūrų) 196 (procedūrų) 

3. Parafino vonelės - - 19 (procedūrų) 19 (procedūrų) 

4. Ergo terapijos 2000 
(procedūrų) 

500 
(procedūrų) 

504 (procedūrų) 25(procedūrų) 

5. Masažo 320 
(procedūrų) 

60 (procedūrų) 1625 (procedūrų) 214  (procedūrų) 

6. Fizioterapijos 75 (procedūrų) - 1110 (procedūrų) 130 (procedūrų) 

7. Gyd. ortopedų 

konsultacijų 

11 (procedūrų)  - - - 

8. Ortopedines 

avalynės  

11 (procedūrų) - - - 

 Iš teritorinių ligonių kasų už procedūras/paslaugas gauta suma: 18 346,06 Eur. 

 Už mokamas paslaugas / procedūras gauta suma: 3 897,92 Eur. 

2020 metais kvalifikacijos kėlimas sveikatos priežiūros padalinyje: 

 9 Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai  (bendrosios praktikos slaugytojos ir fizinės 

medicinos ir reabilitacijos personalas išklausė tobulinimosi kursus); 

 39 sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai (bendrosios praktikos slaugytojos ir slaugytojų 

padėjėjos) dalyvavo mokymuose ,,Saugos perkėlimo principai ir darbo ergonomika“;  

Kiti darbai, susiję su sveikatos prevencija: 

 Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai pravedė žalingų įpročių prevencinę  programą/ 

paskaitą ,,Rūkymo žala“: dalyvavo 60 įstaigos gyventojų; 

 Atliktas darbuotojų testavimas dėl COVID-19 prevencijos: žinių bei reikalavimų įtvirtinimo; 

 Prevencinis darbas, tiesiogiai susijęs su COVID-19: daug dėmesio buvo skiriama asmens 

higienos įgūdžių laikymuisi, papildomai pirktos asmens higienos priemonės, dezinfekcijos 

priemonės; 

 Įsigyti profesionalūs kraujospūdžio matavimo aparatai; 

 115 įstaigos darbuotojų atestuota pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą. 

Karantinos sąlygomis didelis dėmesys buvo nukreiptas į:  

 Atskyrimą Covid-19 sergančių gyventojų nuo sveikų; 
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 Patalpų sanitarinę būklę, pagal Higienos normas dėl COVID-19; 

 Gyventojų ir darbuotojų prevenciją asmens higienos, dizenfekcijos, saugaus atstumo 

laikymosi bei kt. užtikrinimą. 

 

Užimtumo padalinio ataskaita 

 

       Nijolės Genytės socialinės globos namų užimtumo skyriaus veiklą reglamentuoja socialinės 

globos namų vidaus tvarkos taisyklės, globos namų,  socialinio darbo ir užimtumo padalinių 

nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai. 2020 metais gyventojams buvo teikiamos užimtumo 

paslaugos, buvo individualizuotas užsiėmimų turinys, pritaikant jį pagal globos namų gyventojų 

individualius poreikius ir sugebėjimus.  

       Užimtumo padalinio veikla yra skirstoma į meninę, sporto, darbinę, teatro ir vaidybos, muzikos 

ir dainavimo, šokių, ritmikos ir kitą veiklą pasirinkusių gyventojų asmeninėms, socialinėms, 

edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą gyventojai pasirenka patys, kartais 

reikalinga darbuotojų pagalba. Gyventojų skaičius užsiėmimų metu grupėje yra ne mažesnis kaip 5 

gyventojai. Atsižvelgiant į gyventojų gebėjimus ir poreikius taip pat dirbama ir individualiai. 

Užsiėmimai yra vedami ne tik globos namų patalpose, bet ir gamtoje, bibliotekoje ar įstaigose, su 

kuriomis bendradarbiaujama.    

 2020 metais Nijolės Genytės socialinės globos namų užimtumo padalinyje dirbo 11 užimtumo 

specialistų. Visi darbuotojai turi  patirtį, dirbant su protinę negalią turinčiais vaikais ir suaugusiais 

asmenimis.  

 Užimtumo specialistai vykdo visuomenei naudingą veiklą – skatina proto negalią turinčius 

vaikus ir vyresnius integruotis į mus visus supančią aplinką, lavina ir ugdo jų gebėjimus pasirūpinti 

savimi, tenkina gyventojų asmeninius gyvybinius poreikius, kryptingai ir kūrybingai organizuoja 

savo darbą. Daug dėmesio skiriama paslaugų gavėjų sveikatinimui. 

 Užimtumo pagrindinis tikslas yra ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius įgūdžius, formuoti 

ir įtvirtinti darbinius įgūdžius, formuoti estetinius ir bendravimo įgūdžius, stiprinti fizinę sveikatą, 

teikti psichologinę ir emocinę pagalbą, plėsti pasaulio pažinimą, o tai savo ruožtu turi įtakos žmogaus 

motyvacijai, pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti visuomenėje ir 

save realizuoti. 

            2020 metais įstaigoje gyventojai lankė: meninės raiškos  (karpiniai, darbai iš popieriaus, 

liaudies instrumentų ansamblis), sielovados, staliaus darbų, darbų iš medžio ir gamtinės medžiagos, 

keramikos darbų pagrindų, vilnos vėlimo, žvakių liejimo ir dekoravimo, mezgimo ir nėrimo, judesio 

padėties sutrikimų ir sporto, judriųjų žaidimų, muzikos, sveikatos stiprinimo aerobikos ir šokio, 

vaidybos ir plastikos, sceninės kalbos, popieriaus plastikos darbų pagrindų užsiėmimus. 

  Globos namų gyventojai labai mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, 81 paslaugų gavėjas 

aktyviai sportuoja: žaidžia krepšinį, tinklinį, stalo tenisą, lauko tenisą, kvadratą, ,,Boca“, futbolą, 

grindų riedulį, turi galimybę išbandyti savo jėgas lauko treniruoklių aikštyne ar prie šaškių lentos. 
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Didelio susidomėjimo sulaukė nauja sporto šaka - Badmintonas. Gyventojai išmoko naujų taisyklių 

pagal Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto paruoštus nuostatus. 2020 metais buvo pravesti 

Badmintono taisyklių pagal LSOK mokymai. Taip pat nemažai gyventojų lanko judesio padėties 

sutrikimų ir sporto, judriųjų žaidimų užsiėmimus, kurių metu stiprina savo sveikatą, tobulina fizines 

galimybes gryname ore sporto aikštelėje ir sporto salėje. Kiekvieną rytą vedama rytinė mankšta, 

paslaugų gavėjai daug žaidžia estafečių, lėtėjančiu ir greitėjančiu bėgimo ir ėjimo tempais, atlieka 

įvairius kompleksinius fizinius pratimus, mokosi taikliai įmesti kamuolį į krepšį, įspirti kamuolį į 

vartus, mokėsi žaisti pagal taisykles. 2020 metais įstaigos gyventojai pirmą kartą dalyvavo  sporto 

centro „Eik“ organizuotame renginyje ,,Jei negali eiti- bėk“. Čia paslaugų gavėjai galėjo susipažinti 

su triračiais ir juos išbandyti. Triračiai (vad. RaceRunners) skirti judėjimo negalią patiriantiems 

žmonėms saugiai judėti, bėgti, lavinti liemens kontrolę, koordinaciją, patirti judėjimo džiaugsmą bei 

emocinį pakilimą bei visaverčiai socialiai integruotis į visuomeninę aplinką bei renginius. Išbandžius 

triračius ir sužinojus plačiau apie jų naudą neįgaliesiems kilo mintis teikti projekto “Neįgaliųjų 

fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais skatinimas” paraišką Sporto rėmimo fondue daliniam 

finansavimui  gauti, kurio tikslas - įsigyti triračių ir vygdyti fizinio aktyvumo veiklas. 

 2020 metais didelis dėmesys buvo skirtas sunkios negalios ir kompleksinę negalią turintiems 

gyventojams: rankų motorikai ir pojūčiams lavinti ant stalo iš sagų, stambių sėklų, kitos gamtinės 

medžiagos dėliojo ornamentus, žaidė stalo žaidimus, lipdė iš plastilino, dėliojo įvairias dėliones. 

2020 metais grupelė gyventojų dalyvavo Žymaus intelekto sutrikimo dėlionių dėliojimo čempionate 

Joniškyje. Rankų miklinimo pratimai padėjo ir buvo užimta prizinė - 2 vieta.     

      Meninė veikla taip pat teigiamai veikia neįgaliųjų socialinį aktyvumą, bendravimą, tarpusavio 

santykius, stiprina bendrumo jausmą. Be to, turi terapinį poveikį: padeda atsipalaiduoti, užsimiršti, 

mažina stresą, įtampą. Gyventojai gamino kalėdinius atvirukus, papuošimus, dekoracijas 

vaidinimams, siuvo, taisė karnavalinius kostiumus. Ne visiems pavyksta laikyti žirkles ir karpyti 

popierių, bet mūsų globos namų karpinių klasės globotiniai gali didžiuotis. Savo gražiais darbeliais 

jie nuolat visus nustebina, papuošia globos namus pagal metų laikus, verbų gamyba ir velykinių 

kiaušinių dažymo procedūros išliko ilgam pasidžiaugti savo kūriniu o prieš Kalėdas gautas  rankų 

darbo atvirukas maloniai nuteikia atiduodamas dalelę savo šilumos. 

       Vaidyba ir plastika – dar viena gyventojų užimtumo rūšis, lavinanti gyventojų kūrybinį dėmesį, 

vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę atmintį, pasitikėjimą savimi, suteikianti galimybę 

individualiai išraiškai, improvizavimui. Teatro dienos minėjimas dar kartą visiems priminė apie 

teatro svarbą mūsų gyvenime jo poveikį žmogaus emociniam pasauliui. Pavasarį Nijolės Genytės 

namuose paminėta teatro diena, parodytas naujas pantomimos trupės ,,Piligrimai“ spektaklis 

,,Karantinas“, tradiciškai rugsėjo mėn. parodytas spektaklis ,,Namai“ Vilniaus kolegijoje, renginyje 

skirtame socialinių darbuotojų dienai paminėti. Po spektaklių vyko diskusijos su žiūrovais, jie buvo 

sujaudinti grupės nuoširdumu ir profesionalumu.  

Globos namai turi labai didelį ir erdvų kiemą, sodą, daržą, kur reikalinga nuolatinė priežiūra. 

Paslaugų gavėjai turi puikias galimybes tobulinti savo įgūdžius įvairiose aplinkos tvarkymo 

darbuose. Naudojantis puikiomis oro sąlygomis ir gėlių gausa buvo organizuotas ,,Vasaros gėlių 

pleneras“, daug džiugių emocijų sulaukė floristinių kilimų gamyba, daug išradingumo įdėta gaminant 
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originalias puokštes. Skirtingais metų laikais daržas reikalauja priežiūros (surinko įvairių gėlių sėklas 

pagal jų rūšį sudėliojo į dėžutes, pasėjo, pasodino ir nuėmė derlių, paruošė daržą, šiltnamį žiemai, 

uždengė eglišakėmis ir durpėmis mulčiavo rožes, rododendrus ir kitus daugiamečius augalus). 

Rudenį grėbė lapus, žiemą - valė sniegą ir ruošė sniego kalną Užgavėnėms. Įstaigos gyventojai 

mokėsi savitvarkos įgūdžių pagrindų, prižiūri kambarines gėles, jas persodina, daugina daigais bei 

atlankomis. 

 Staliaus dirbtuvėlėje, darbo ir meno užsiėmimuose gyventojai pirmiausia susipažino su 

saugos taisyklėmis dirbant dirbtuvėse, su pagrindiniais staliaus darbų instrumentais, praktiškai 

mokėsi ir įgijo elementarių staliaus darbų įgūdžių. Pynimo iš vytelių užsiėmimų metu susipažino su 

medžiagos paruošimu ir pynimo būdais. Kūrė įvairius dekoratyvius darbelius, kuriuos vėliau pristatė 

Kaziuko ir Rudens kermošiaus mugėse bei parodose. Prisidėjo prie aplinkos gražinimo darbų: aplink 

lauko pavėsines išpinta nauja tvorelė, padaryti dekoratyviniai medžio turėklai, pastatytos naujos 

pavėsinės.  Užsiėmimų metu vaikai ir jaunuoliai mokėsi bendrauti, gebėti įsidėmėti, dalintis 

įspūdžiais, džiaugtis, liūdėti, vertinti savo ir draugų darbą. Lankė projektinius įdarbinimo mokymus, 

atliko praktinius užsiėmimus Valakupių centre, Vilniuje.  

 Mezgimo ir nėrimo užsiėmimuose daugiausia dalyvauja mergaitės. Paslaugų gavėjos mezga 

kojines, pirštines, šalikus, skraistes, neria servetėles, progines dekoracijas. Pradžiamokslės ardo senus 

mezginius, susuka siūlus į kamuolį, mokosi naudotis virbalais ir kabliuku. Po užimtumo klasės 

atnaujinimo atsirado galimybė išbandyti mezgimo darbą su mezgimo mašina Silver Reed, naudojant 

didžiulį televizorių ir virtualias mokymo programėles jau pradėti gaminti pirmieji darbeliai.  Su savo  

rankdarbiais dalyvavo Kaziuko mugėje, ,,Rudens kermošiuje“ Kalėdinėje mugėje, Pabradės 

bibliotekoje, dalyvavo virtualiame konkurse ,,Kalėdinis nykštuko namelis“, kurį organizavo 

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla, Pabradės m. šventėse bei renginiuose.  

 Kiekvienos grupės virtuvėlėje Paslaugų gavėjai turi puikias galimybes išmokti gaminti 

maistą, gamino patiekalus iš savo užaugintų daržovių. Paslaugų gavėjai susipažino su maisto 

gamybos technologijomis, mokami kultūringai elgtis prie stalo, serviruoti stalą, naudotis stalo 

įrankiais ir susitvarkyti baigus darbą.  

 Keramikos užsiėmimuose  gyventojai lipdė įvairias vazas, žvakides, puodukus, lėkštutes, 

nulipdė namelį Kalėdiniam nykštukui. Pastoviai džiovino, šlifavo ir glazūravo darbelius. Stebėjo, 

kaip įkraunama krosnis darbelių deginimui prisilaikant saugos ir technologinių reikalavimų. Po 

dirbtuvių remonto paslaugų gavėjai gali naudotis šviesia jaukia su keramikos darbams pritaikyta 

patalpa.  

            Vilnos vėlimo užsiėmimai nuo pat pirmos dienos įtraukė norinčius atrasti save naujose 

veiklose, patirti meninių išgyvenimų ir plėtoti bendruosius gebėjimus išreiškiant savo sumanymus, 

mintis ir jausmus meninėmis priemonėmis. Vienas iš uždavinių buvo sustiprinti silpnąsias puses 

turintiems nerimo, sunkiai sukaupiantiems dėmesį. Pradėjus darbus nuo paprasto vilnos lietimo, 

sukimo pajutus vilnos raminamąsias savybes buvo pradėti gaminti smulkūs linksmi suvenyrai, vėliau 

didesni sudėtingesni darbai. Pradėjus nuo smulkių dalykų negali sustoti gaminti šlepetes, pirties 

kepuraites, šalikus. Visada smagu savo rankų darbus pristatyti mugėse parodose. Po užimtumo klasės 

remonto pagerėjo veiklų kokybė. 
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Globos namai palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su kitomis institucijomis: Lietuvos 

specialiosios olimpiados komitetu, su Vilniaus Mažąją Teatro Akademiją (vaidybos ir plastikos 

terapija) įgyvendinant programą pagal projektą „Neįgaliųjų meninio ugdymo sistemos pagrindų 

kūrimas“ (kiekvieną ketvirtadienį vykstame į apmokymus); su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vaiko teisių apsaugos 

kontrolieriaus įstaiga, su Pabradės miesto bendruomene, Pabradės miesto ,,Ryto“ gimnazija, 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Švenčionių ir Švenčionėlių meno mokyklomis.  

   Kiekvienais metais sudaroma bendradarbiavimo sutartis rengiant ir vykdant socialines, 

medicinines ir sportines programas ir renginius Lietuvos specialiosios olimpiados judėjime. 2020 m. 

Vasario 19 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namuose, vyko seminaras ,,Badmintono 

sportas“. Į seminarą atvyko daug atstovų iš įvairių Lietuvos įstaigų, tai: Jasiuliškių, Zarasų, 

Vilijampolės socialinės globos namų, Ignalinos ,,Ryto“ gimnazijos ir sporto centro, Lazdijų rajono 

sporto centro, Kėdainių specialiosios mokyklos, Vilniaus Všį centro, Radviliškio rajono Šeduvos 

gimnazijos, Kazlų Rūdos ,,Saulės“ mokyklos. Šio seminaro tikslas supažindinti dalyvius su 

badmintono taisyklėmis ir įtraukti šią sporto šaką į Lietuvos LSOK čempionatus. Seminaro metu taip 

pat buvo pristatytas ir aptartas badmintono inventorius (stovai, tinklas, raketės, plunksninukas), 

taisyklės, taškų skaičiavimo sistema, aikštelės pusės pakeitimas, padavimas, vieneto žaidimas, 

dvejeto žaidimas. Taip pat buvo daug kalbėta apie pasiruošimą žaidimui. Labai svarbus yra 

apšilimas, kurio metu kūnas gauna tolygų fizinį krūvį, padeda išvengti traumų ir raumenų 

patempimų. Seminaro dalyviai turėjo galimybę dalyvauti praktinėje treniruotėje, pasimokyti ir atlikti 

apšilimo pratimus. Seminaro pabaigoje visi dalyviai gavo 6 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimus. 

 2020-01-06 įstaigos gyventojus nustebino Trijų karalių teatralizuotos eitynės, kiekvienai 

grupei buvo paskleista geroji žinia ir įteiktos karalių dovanos, Įstaigos foje buvo surengtos Kalėdinių 

atvirukų, karpinių  ir Kalėdinių puokščių  parodos. 

 Įstaigoje įgyvendinant Įdarbinimo įniciatyvių žmonių su negalia skatinimo Vilniaus regione 

projektus, keičiasi gyventojų požiūris į darbą, gyventojai įgyja daugiau pasitikėjimo, atsiskleidžia 

individualūs darbiniai gebėjimai, gerėja bendravimas grupėse, drąsiau jaučiasi bendruomenėje. 

 Gyventojų daromą pažangą ar sunkumus užimtumo specialistai reguliariai aptaria su grupių 

socialiniais darbuotojais, psichologais, padalinių vadovais.  

 Sielovados užsiėmimų metu  gyventojai mokėsi daryti ,,gerus darbus“, užjausti kitą, surasti 

sprendimą, kaip padėti sau ir kitam. 2020 metų Šv. Kalėdos ir Kūčių vakarienė buvo švęsta ne 

tradiciškai, viskas vyko virtualiai, ir kūčių stalo palaiminimas ir bendra malda ir sveikinimai nors ne 

gyvai, bet pasiekė kiekvieną paslaugų gavėją, visi džiaugėsi galėdami bendrauti nors ir nuotoliniu 

būdu.  

Visi užimtumo padalinio darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose ir 

mokymuose, pritaiko teorines žinias ir naujausias technologijas, keliant užimtumo veiklų 

patrauklumą.  

2020 metais užimtumo specialistų pravestos valstybinės šventės/renginiai:  

 Laisvės gynėjų diena; 
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 Valstybės atkūrimo diena; 

 Lietuvos nepriklausomybės diena. 

2020 metais užimtumo specialistų pravestos kalendorinės šventės/renginiai:  

 Trijų Karalių šventė; 

 Užgavėnių šventė; 

 Pavasario šventė – Velykos; 

 Tarptautinė neįgaliųjų diena; 

 Joninių šventė; 

 Kūčių vakaro apeigos (virtualioje aplinkoje). 

2020 metais užimtumo specialistų pravesti pramoginiai renginiai: 

 Šv. Valentino dienos šventė; 

 Teatro dienos minėjimas, spektaklis ,,Karantinas”; 

 Lietuvos Socialinių darbuotojų šventė; 

 Vasaros gėlių pleneras; 

 Teritorijos apšvietimo ir eglutės įžiebimo šventė; 

 Nuotolinės programos „Kalėdiniai stebuklai“. 

2020 metais užimtumo specialistų pravesti sporto renginiai: 

 Žiemos sporto šventė;  

 Draugiškos sporto žaidynės;  

 Šaškių turnyras; 

 Vasaros sporto šventė lauko stadione; 

 Stalo teniso varžybos; 

 Badmintono praktiniai mokymai; 

 Badmintono atkrentamosios varžybos; 

 Sveikatingumo dienos varžybos; 

 Žaidynės skirtos judėjimo negalią turintiems.  

2020 metais užimtumo specialistų organizuotos parodos įstaigoje: 

 Velykinių puokščių paroda; 

 Vasaros gėlių pleneras; 

 Gyventojų darbų paroda; 

 Rudens puokščių paroda; 

 Keramikos ir vilnos darbų paroda; 

 Karpinių paroda vitrininiuose languose; 

 Žiemos puokščių ir kalėdinių žaislų paroda. 

2020 metais užimtumo specialistų organizuotos kitos veiklos įstaigos gyventojams: 

 Mugės – 1; 

 Diskotekos, teminiai šokių vakarai (iki karantino) – 9; 

 Akcijos – 2 (,,Tik laisvi užaugam dideli”, skirta kovo 11 minėjimui; Švarinimosi akcija - ,,Darom”); 

 Kino seansai – 6; 
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 Sukurtas filmukas akcijos metu ,,Tik laisvi užaugam dideli” ir pateikta peržiūrai (23 000 peržiūrų 

Youtube ir Facebook platformoje); 

 Išvykos – 2 (Edukacinė išvyka prie Žeimenos upės, pažintis suichtiologiniu draustiniu; Neįgaliųjų 

aerobikos čempionatas ,,Sportuok ir šok”); 

 Edukaciniai renginiai  - 3; 

 Mugės išvykose – 2 (iki karantino); 

 Sportinės varžybos išvykų metu (Vilniaus Vingio parko stadione neįgaliųjų sporto šventė ,,Eik”; 

LSOK organizuotoje badmintono olimpiadoje Kazlų Rūdoje). 

Psichologo veiklos ataskaita 

2020 metais psichologinė – psichoterapinė pagalba buvo teikiama ne tik Nijolės Genytės 

socialinės globos namų gyventojams, bet ir darbuotojams. Psichologinės pagalbos tikslas – padėti 

pačiam žmogui suprasti save ir savo situaciją tam, kad priimti kitokius funkcionalius sprendimus ir 

įveikti nesklandumus sudėtingose gyvenimo situacijose.  

2020 metais darbas buvo vykdomas pagal sudarytą metinį planą ir metines užduotis. Buvo 

pravestos individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai įstaigos gyventojams, kurių funkcija – 

kurti saugumo jausmą, išgyvenant sudėtingą pandemijos laikotarpį, apibendrinti sukauptą 

informaciją, supaprastinti sudėtingus reiškinius, numatyti įvairių situacijų padarinius įvairiomis 

aplinkybėmis. Paslaugų gavėjai turėjo galimybę gauti psichologo konsultacijas gyvai ir nuotoliniu 

būdu, taip pat rinktis patogų konsultacijos laiką. 

   Psichologo konsultacijose buvo taikoma kognityvinė elgesio psichoterapija, psichoedukacija, 

palaikomasis pokalbis, meno terapija. Psichoterapinės priemonės daugeliui atvejų taikomos nerimo 

bei įtampos dėl ateities mažinimui.  

   Individualių psichologo užsiėmimų metu padedama žmogui prisitaikyti prie pakitusių 

aplinkybių, ieškant vidinių resursų susidorojant su neigiamomis emocijomis. Siekiama išlaikyti 

gyventojo funkcionavimo lygį, kad jo savijauta neblogėtų. Individualių ir palaikomųjų pokalbių metu 

padedama išgyventi sunkumus, išveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmus, spręsti tarpasmeninius 

konfliktus, efektyviau valdyti stresą̨, geriau suprasti susiklosčiusią situaciją ir priimti sprendimus. 

Siekiant padėti ugdyti gyventojų buitinius įgūdžius bei kuo ilgiau palaikyti žmogaus savarankiškumą, 

dalis užsiėmimų vyko natūralioje aplinkoje (gamtoje, žaidimų aikštelėse ir kt.). Pandemijos metu 

išgyvenant sudėtingą laikotarpį  paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu. 

Atsižvelgiant į paslaugų gavėjo fizines ir psichines galias, poreikius bei interesus, darbe  buvo 

plačiai taikoma meno terapija: spalvinimo žaidimai, piešimas, lipdymas, muzikos klausimąsis ir kt. 

Meno terapija taikyta kaip relaksacijos forma - mažinti nerimą; išreikšti jausmus; lavinti pažintinius 

gebėjimus, emocinį intelektą. 

Per 2020 metų laikotarpį vyko: 

 Apie 425 konsultacijų bei pokalbių su įstaigos paslaugų gavėjais ir tiesiogiai su jais 

dirbančiais darbuotojais; 

 pravesti 22 grupiniai užsiėmimai; 
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 pravesta 320 individualių konsultacijų paslaugų gavėjams; 

 8 darbuotojams buvo suteikta 26  individualios psichologo konsultacijos. 

Vykdant metines veiklos užduotis parengta darbo dokumentacija – 4 klientų atvejai 

supervizijai, darbo veiklos metinis planas ir ataskaita.  

Siekiant įvertinti tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbančių darbuotojų perdegimo sindromo 

raišką ir paplitimą įstaigoje, buvo atlikta anketinė apklausa. Apklausoje dalyvavo 23 įstaigos 

darbuotojai. Pristatant rezultatus buvo aptarti apklausoje dalyvavusių darbuotojų perdegimo 

sindromo, fiziologinių ir psichologinių  reakcijų pasireiškimo dažnumas ir raiška. Parengtos 

rekomendacijas kaip padėti sau ir kitiems, siekiant išvengti perdegimo sindromo. 

Vykdant psichologinį švietimą buvo pravestas nuotolinis grupinis užsiėmimas – 

"Komunikacija ir jos problemos profesinėje veikloje", kurio metu mokėmės pažinti savo ir kitų 

žmonių emocijas, valdyti bendravimą ir bendradarbiavimą. Socialiniams darbuotojams buvo 

pateiktos rekomendacijos, kaip galima padėti sau, susiduriant su psichologiniais sunkumais darbe ir 

asmeniniame gyvenime. 

Siekiant pažvelgti į save kritiškai, dirbant su sudėtingesniais psichologinio konsultavimo ar 

psichoterapiniais atvejais 2020-10-30 d. ir 2020-11-17 d. dalyvauta grupinėse supervizijose. 

Dažniausiai dėmesys buvo skirtas probleminio elgesio dinamikai suprasti, psichologinio-socialinio 

pokyčio planams paruošti, kliento ir specialisto ryšio ypatumams nagrinėti.  

 

Aptarnavimo ir ūkio padalinio ataskaita 

2020ais ūkio padalinyje atlikti šie darbai: 

 6 ir 8 grupių remontas  (koridoriai, miegamieji, virtuvėlės); 

 Buhalterijos kabineto remontas (lubos, grindys, sienos, elektros instaliacija, apšildymo 

sistema); 

 1N/2p pastato rūsio remontas  (durys, grindys, sienos, elektros instaliacija); 

 13L/2p pastate interneto ir televizijos linijų pravedimas; 

 Lauko treniruoklių remontas ir aplinkos prie jų sutvarkymas (smėlio pasluoksnio sudarymas); 

 Palaumenės satelitas: teritorijos sutvarkymas (tvoros pastatymas, vartų ir pontoninio liepto       

montavimas, lauko pavėsinės remontas); 

 Vasarnamio visų patalpų remontas (lubos, grindys, sienos, elektros instaliacija,                                

šildymo prietaisai, oras – vanduo šildymo sistemos montavimas, kieto kuro katilo armatūros 

bei boilerio montavimas, vandens nugeležinimo filtrų montavimas, šildymo sistemos     

plovimas ir užpildymas, hidraulinių bandymų atlikimas); 

 Pirties pastatas: boilerių montavimas, elektros instaliacijos remontas, apšvietimo prietaisų 

pakeitimas, elektrinių radiatorių ir vandens minkštinimo filtrų montavimas); 

 Įstaigos teritorijos priežiūra: lauko suolų ir pavėsinių remontas ir perdažymas, vejos priežiūra; 

 Informacinės lentos įrengimas ir aplinkos iš lauko akmenų montavimas; 

 Kalėdinių iliuminacijų įrengimas. 
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Įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas 

 

         2020 metų pradžioje buvo atliktas įstaigos teikiamų paslaugų atitikties socialinės globos 

normoms įsivertinimas (vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia); įsivertinimo rezultatai 

pateikti įstaigos svetainėje. 

2020 metais užsibrėžtos priemonės bei jų poveikio įgyvendinimas 

Siekiant didinti įstaigos vidaus procesų efektyvumą bei užtikrinant veiklos rezultatyvumą, 

įgyvendintos šios priemonės: 

 pakeista įstaigos valdymo struktūra, ją papildant GGN ir BVGN; 

 2020 metais parengtas investicinis projektas dėl naujo GGN Švenčionių mieste 

statybų. 

Siekiant gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos šios priemonės: 

 2020 metais gautas finansavimas, atlikti projektavimo darbai bei lifto įrengimas 

administracijos korpuse; 

 įrengti du jaukūs keramikos darbų ir vilnos vėlimo užimtumo kambariai bei atliktas 

viso koridoriaus rūsyje remontas; 

 Palaumenės kaime esančioje rekreacinėje bazėje atlikti vidaus remonto darbai. 

 EQUASS Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas GGN ir BVGN; 

Inicijuotos bei įgyvendintos priemonės bendruomeninėms paslaugoms steigti / plėtoti: 

 laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje teikimas (nuo 2019-04-01 dienos); 

 teikiamos fizinės reabilitacijos paslaugos, finansuojamos ir Teritorinių ligonių kasų 

vietos bendruomenei bei įstaigoje gyvenantiems asmenims; 

 2020 m. liepos mėnesį atlikta apklausa, įvertintas negalią turinčių asmenų, gyvenančių 

šeimose, poreikis dalyvavimui Įdarbinimo projekto veiklose; 

 Projekto ,,Įdarbinimo iniciatyvų skatinimas žmonėms su negalia Vilniaus regione“  

įgyvendinimas 2020 metais: 4 įstaigos gyventojai tarpkarantininiu laikotarpiu atliko 

40 val. praktiką darbo vietoje (du - pagalbinio ūkio darbuotojais; du - staliaus 

padėjėjais).  

 Nuo 2020 metų birželio 15 dienos apsaugoto būsto paslaugos 2 įstaigos gyventojams 

teikimas (pasirašyta sutartis su Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių bendrija 

,,Giedra“); 

 Socialinių dirbtuvių ir Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas 13 įstaigos gyventojų 

(pasirašyta sutartis su ,,Pirmu blynu“ ir Valakupių reabilitacijos centru). 

Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius įstaigoje, 2019 metais 

įgyvendintos priemonės: 

 2020 m. darbuotojams įrengtas relaksacijos kambarys su keliais elektriniais 

masažiniais krėslais; 

 2020 m. buvo siekiama tobulinti įstaigos darbuotojų profesinę kompetenciją: 16 

socialinių darbuotojų dalyvavo šešiose grupinėse supervizijose; 

 Visi įstaigos darbuotojai 2020 metais buvo apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe; 
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 Nuo pandemijos pradžios esant reikalui darbuotojams sudarytos sąlygos gauti 

nemokamas tiek individualias, tiek grupines psichologo paslaugas; 

 Sudarytos sąlygos visiems socialinių darbuotojų padėjėjams siekti įgyti SD padėjėjo 

kvalifikacinę kategoriją. 

 

___________________________________________ 


