
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

už 2019 metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: direktorius Vytautas Vigelis 

 

 

Pabradė 

2020 

 



2 

         Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios tikslas - kurti kokybiškų 

kompleksinių paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ir suaugusiam asmeniui 

su proto ar kompleksine negalia gauti individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo 

savarankiškesniu bei socialiai integruotis bendruomenėje. 

Įstaigos vizija: 

Pabradės socialinės globos namai – 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. 

Pagrindinės įstaigos vertybės, kuriomis vadovaujasi Globos namų darbuotojai: individualumas; 

abipusė pagarba, supratimas; įgalinančios aplinkos kūrimas; teisė į pilnavertį gyvenimą; gyvenimo 

kokybės gerinimas; bendravimas ir bendradarbiavimas; socialinė partnerystė. 

Globos namai dalyvauja Institucinės globos pertvarkos procese. 2017 metais buvo parengtas 

Pertvarkos planas, pagal kurį teikiamos 7 naujos paslaugos: 

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

kambarių bute daugiabučiame name Pabradės mieste); 

• Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (pradėtos teikti vietos bendruomenės 

nariams nuo 2018 metų gegužės 2 d.); 

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

gyvenamąjį namą Švenčionių mieste); 

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

pradėta teikti 2019 metais balandžio mėn.); 

• Specializuota slauga ir globa (dabar teikiama įstaigoje 66 asmenims su kompleksine negalia); 

• Priešdarbinė reabilitacija suaugusiems asmenims su negalia (vykdoma Įdarbinimo projekte); 

• Darbo asistento paslauga (vykdoma Įdarbinimo projekte). 

 

Globos namuose vykdoma veikla bei teikiamos paslaugos: 

 

• Socialinio darbo paslaugų planavimas ir organizavimas (informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais/avalyne; asmeninės 

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 

medicininės 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 suteiktos dvi licencijos: 

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

2017-02-13 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia); 
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• Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia (papildyta: 2018-11-27 

grupinio gyvenimo 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.  

2019 metams numatyti kiekvieno įstaigos padalinio tikslai, uždaviniai pagal atskiras sritis, metų 

pabaigoje pateiktos visų išvardintų padalinių ataskaitos bei pasiekti rezultatai. 

 

1. Pabradės socialinės globos namų 2019 metų finansiniai rodikliai 

           2019 metų pradžioje ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos institucijoje bei grupinio 

gyvenimo namuose veiklos vykdymui Pabradės socialinės globos namams buvo skirta:  

• valstybės biudžeto lėšų:  metų pradžioje - 1363,0 tūkst. eurų (2019 m. metų bėgyje buvo 

padidintas padidintas darbo užmokesčio fondas - 110,0 tūkst. Eurų); ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje veiklos vykdymui panaudota valstybės biudžeto lėšų suma: 1473,0 tūkst. Eurų; 

• pajamų įmokų lėšos - 650,0 tūkst. eurų (2019 m. metų bėgyje planuotų rezultatų viršijimo 

priežastys: 2018 metų viršplaninės lėšos – 35,0 tūkst. Eurų; 2019 metų viršplaninės lėšos – 

29,4 tūkst. Eurų); 2019 metais panaudota pajamų įmokų lėšų suma:  714,4 tūkst. Eurų; 

• kitos lėšos - 181,2 tūkst. Eurų (metų bėgyje gautos papildomos lėšos 17,9 tūkst. Eurų - 

savivaldybių įsiskolinimo už 2018 metus grąžinimas, trumpalaikės/laikino atokvėpio ir 

reabilitacijos paslaugų teikimas); 2019 metais panaudota 199,1 tūkst. Eurų. 

            Viso 2019 metų pradžioje įstaigos veiklos vykdymui buvo skirta asignavimų: 2194,2 tūkst. 

Eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gauta 268,8 tūkst. Eurų, 2019 metais panaudota suma:  

2386,5 tūkst. Eurų.  

Lyginamoji analizė 

             Lyginant su 2017 - 2019 metais, 2018 metų pradžioje veiklos vykdymui Globos namams buvo 

skirta asignavimų 23,0 tūkst.  Eurų mažiau nei 2017 metais, o 2019 metų pradžioje - 157,8 tūkst.  

Eurų mažiau nei 2018 metais, tačiau 2017 ir 2018 metų pabaigoje panaudotų lėšų skirtumas yra gana 

nedidelis - 0,5 tūkst. Eurų, tuo tarpu 2019 metų pabaigoje panaudotų lėšų skirtumas – 200 tūkst. 

Eurų mažiau lyginant su 2018 metais (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. 2017 m., 2018 m. ir 2019 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 
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2019 2194,2 1363,0 650,0 181,2 2386,5 

 

2. Socialinio darbo padalinio ataskaita 

 

          Pabradės socialinės globos namų socialinio darbo padalinio veiklą reglamentuoja socialinės 

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

darbuotojų pareigybių aprašymai.  

         Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Globos namuose ilgalaikė socialinė globa buvo teikiama 169 

gyventojams iš Vilniaus apskrities bei kitų Lietuvos regionų. Dviem gyventojams buvo suteiktos 

trumpalaikės socialinės globos paslaugos ir dviem - laikino atokvėpio paslaugos. Metų bėgyje atvyko 

2 nauji gyventojai, 2 suaugę gyventojai mirė. Laidojo tėvai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

įstaigoje gyveno 169 gyventojai, iš jų 15 vaikų ir 154 suaugę. 29 gyventojai yra savivaldybiniai ir 

140 gyventojų yra išlaikomi valstybės.  

 2 lentelė. Gyventojų atvykimas ir išvykimas 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 169 

Atvyko   2 

Iš jų atvyko iš kitų globos įstaigų 1 

 Iš namų 1 

Išvyko    

Iš jų į kitą globos įstaigą  

 nuolat gyventi į namus  

 mirė 2 

Gyventojų skaičius metų 

pabaigoje 

 169 

  

2019 metais globos namų gyventojų amžius buvo nuo 2,6 metų iki 46 metų 

3 lentelė. Globos namų gyventojų skaičius pagal amžių  

Rodiklio 

pavadinimas 

    Amžius, 

matai 

 Iš viso 

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

daugiau 

 

Gyventojų 

skaičius iš 

 15 7 47 57 43 169 
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viso 

Iš jų Moterys 3 3 16 29 17 68 

 Vyrai 12 4 31 28 26 101 

   

        83 gyventojai yra neveiksnūs, trijų gyventojų globėjos teismo sprendimu yra paskirtos jų 

mamos. 

        2019 metais Globos namų gyventojams socialinio darbo paslaugas teikė kvalifikuoti, gerus 

darbo įgūdžius turintys socialiniai darbuotojai (16) bei socialinių darbuotojų padėjėjos (40), kurie 

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

Septynios socialinio darbuotojo padėjėjos įstojo į Švenčionių profesinio rengimo centrą įsigyti 

socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikaciją.  

         Mokosi ne tik darbuotojai, bet ir mūsų gyventojai: Vilniaus „Verkių“ mokyklos- 

daugiafunkciniame centre (10), Radviliškio profesinio rengimo centre (3).  

          Neatsilieka Globos namų gyventojai ir nuo pilietunės pareigos: dalyvavo renkant LR 

prezidentą. 

2019 metais Globos namuose teikiamos šios paslaugos: 

 Informavimas: Įstaigos specialistai gyventojams ir jo artimiesiems teikė informaciją apie 

socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos gyventojui gauti reikiamą 

informaciją iš kitų institucijų. Gyventojų tėvams (globėjui, rūpintojui) ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims yra prieinama informacija apie globos namus. Užtikrinamas informacijos apie asmenį 

konfidencialumas. Informavimo paslauga buvo teikiama visiems gyventojams. 

  Konsultavimas: konsultavimo paslaugos suteiktos visiems globos namų gyventojams. 

Gyventojai buvo konsultuoti 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: Globos namų gyventojai buvo atstovaujami, 

tarpininkaujant tvarkant bei keičiant jų dokumentus kitose institucijose: 25 kartus buvo atstovauta 

gyventojus bankuose; tarpininkauta 23 kartus Migracijos tarnyboje keičiant ir praradus (pametus) 

asmens dokumentus; buvo suteikiama pagalba gyventojams sprendžiant įvairias asmens problemas 

(teisines, sveikatos, buitines). 

 Socialinis darbas, bendravimas: socialinis darbo veikla buvo nukreipta gyventojo 

visapusiškų poreikių užtikrinimui. Prasidėdavo nuo tikslių poreikių nustatymo, didelį dėmesį 

kreipiant į adaptacinį periodą, sudarant kuo tikslesnį individualaus socialinio darbo planą dirbant su 

klientu. Kad užtikrinti sklandų procesą, buvo įtraukiama visa globos namų specialistų komanda. 

  Įgyvendinant globos namų socialinio darbo veiklos planą ir teikiant socialines paslaugas 

buvo skatinama gyventojų savigarba, pakantumas, atlaidumas, palaikoma vidinė jų ramybė, siekiama 

visapusiško asmens pasitenkinimo paslaugomis ir gyvenimo sąlygomis. 
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            Socialinis darbas globos namuose orientuotas į produktyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą. 

2019 metais socialinio darbo padalinio darbuotojai 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 palaikė 19 proc. gyventojų. 81 proc. gyventojų būkle 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, ISGP sudaryme. 

 Darbinių įgūdžių ugdymas: Socialiniai darbuotojai kartu su gyventojais tvarkė globos namų 

teritoriją, prižiūrėjo gėlynus, kapines, augino daržoves. Prižiūrėdami ir puoselėdami savo gėlynus 

globotiniai mokosi išreikšti save, mylėti aplinkinius, saugoti savo turtą. 

 Gyventojų įgūdžiams lavinti socialiniai darbuotojai kiekvieną dieną vedė individualius ir 

grupinius užsiėmimus, kurie apima tokias temas kaip: 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.  

 Kiekvieną dieną buvo ugdomi gyventojų savitvarkos gebėjimai, mokomi savarankiškai 

susitvarkyti savo kambarį, 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: laisvalaikio organizavimo dėka 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 globos 

namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos). Gyventojams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, 

žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo. 

Iš viso 2019 metais buvo dalyvauta 16 edukacinių užsiėmimų, kuriuose 2019 metais lankėsi 

globos namų gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų: 

2019 02 20 Reškutėnų amatų centras, ŠGGN, PGGN, 5 gr. mielinių bandelių kepimas. 

2019 04 02 Pabradės miesto bibliotekoje edukacinė veikla „Knygos draugas skirtukas“, 5 grupė ir 

PGGN. 

2019 04 19 Edukacinis užsiėmimas „Velykinių kiaušinių dažymas“ ŠGG namuose.  

2019 04 19 Romnesos kepykla Ignalinos rajone, ŠGGN, PGGN, 5 gr. šakočio kepimas. 

2019 06 07 Reškutėnų amatų centras, 16 ir 17 grupes, mielinių bandelių kepimas. 

2019 07 05 Edukacinis užsiėmimas su Švenčionių rajono amatininke, ŠGG namuose. 

2019 07 16 Senasis lietuvių bitininkystės amatas Trakuose, 10,6,8 grupės. 

2019 07 24 Reškutėnų amatų centras 10, 6, 8, 11 grupės, mielinių bandelių kepimas. 

2019 08 28 Arbatos gamyba Trakuose, 10, 6, 8, 11 grupės. 
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2019 09 11 Pabradės miesto bibliotekoje edukacinė veikla „Kuriame pasaką“4, 6, 8, 11 grupės. 

2019 09 12 Edukacinė veikla „Kurkime linksmai, maitinkimės sveikai“, Pabradės socialinės globos 

namuose 3, 4, 17 grupes. 

2019 09 18 Edukacinis užsiėmimas „Rudens dvelksmas“ Pabradės socialinės globos namuose, 

organizavo 16 grupė. 

2019 09 23 Trakų krašto tradicinis centras, ŠGGN, PGGN, 5 gr. kibinų kepimas. 

2019 10 21 Pabradės miesto bibliotekoje edukacinė veikla „Gaminame knygos skirtuką gražiausiai 

knygai“4, 6, 8, 11 grupės. 

2019 11 25  Edukacinis užsiėmimas Ebru tapyba ant vandens, ŠGG namuose. 

2019 12 20 Pabradės miesto bibliotekoje edukacinė veikla „Keramikos pasaulis“, organizavo soc. 

darbuotoja I. Liapina. 

 

Iš viso 2019 metais globos namų gyventojams buvo organizuotos 24 ekskursijos, išvykos, 

kuriose dalyvavo globos namų gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų: 

2019 01 03 išvyka į Vilniaus Akropolio boulingą, soc. darbuotoja G. Taraikavičienė ir 16-os gr. 

gyventojos. 

2019 02 11 išvyka į Vilnių į laidą „Lietuvos talentai“ soc. darbuotojas L. Lipskij ir 18-os grupės 

gyventojas K. Vilkys.  

2019 03 01 išvyka į Vilnių į Kaziuko mugę, soc. darbuotoja G. Taraikavičienė, soc.darbuotojo 

padėjėja J. Dmitrijeva ir 16-os gr. gyventojos. 

2019 03 02 išvyka į Vilnių į Kaziuko mugę, soc. darbuotoja R. Melenikova, soc.darbuotojo padėjėja 

O. Radzevič ir 5-os gr. gyventojos. 

2019 03 02 išvyka į Vilnių į Kaziuko mugę, soc. darbuotoja A. Sadovskaja ir 2-gr. gyventojai. 

2019 03 02 išvyka į Vilnių į Kaziuko mugę, soc. darbuotoja S. Varnienė ir 1-os gr. gyventojai. 

2019 03 15 išvyka į Pabradės miesto biblioteką, soc. darbuotoja M. Silickienė ir PGGN gyventojai. 

2019 03 20 išvyka į cirko spektaklį „Klouno sapnas“, ŠGGN gyventojai. 

2019 04 09 išvyka į Skyparką Vilniuje, soc. drbuotojos: D. Slabadienė, S. Slabadė, M. Silickienė, 

ŠGGN, PGGN gyventojai. 

2019 04 12 išvyka į cirko šou „Liliputo cirkas“ ŠGGN gyventojai. 

2019 04 14 išvyka į Pabradės miesto bažnyčią, soc. darbuotoja R. Melenikova ir 5-os gr. gyventojos. 

2019 04 16 išvyka į PGG namus soc. darbuotoja R. Melenikova ir 5-os gr. gyventojos. 

2019 05 24 išvyka į Kairėnų botanikos sodą, 1- os, 2-os, 5-os, 16-os grupių gyventojai. 

2019 04 26 pažintinė išvyka į Cirkliškio gyvenviete, ŠGGN gyventojai. 

2019 05 29 išvyka į PGG namus soc. darbuotojos: soc. darbuotojos V. Gurdanienė, K. Grigienė, D. 

Šostakovskaja ir 4-os, 6-os, 8-os grupių gyventojai. 

2019 06 03 išvyka į Rėkučių kaimą Švenčionių raj. soc. darbuotojos    

2019 06 05 išvyka į Švenčionių viešoji biblioteką, ŠGGN gyventojai. 

2019 06 10 pažintinė išvyka po Pabradės miestą, soc. darbuotojos V. Gurdanienė, K. Grigienė, D. 

Šostakovskaja ir 4-os, 6-os, 8-os grupių gyventojai. 
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2019 06 16 išvyka į Pelėdų parką, soc. darbuotojos: S. Slabadė, M. Silickienė, R. Melenikova ir  

ŠGGN, PGGN, 5- os gr. gyventojai, soc.darbuotojos: D. Slabadienė, M. Silickienė, soc. darbuotojo 

padėjėja J. Zamara ir ŠGGN bei PGGN gyventojai. 

2019 07 09 išvyka pas tautodailininką-medžių drožėją A. Kaušinį, 10, 8, 6 gr 

2019 06 26 išvyka į Triušiukų slėnį Utenos raj., soc. darbuotojai: S. Slabadė, M. Silickienė, R. 

Melenikova ir ŠGGN, PGGN bei 5-os gr. gyventojai. 

2019 07 15-17 pažintinė ekskursija į Lenkiją į Zakopane, 1-os,2-os,5-os ir 16-os gr. gyventojai 

2019 08 27 išvyka į Dubingių žirgyną, soc. darbuotojos: D. Slabadienė, M. Silickienė, R. 

Melenikova ir  ŠGGN, PGGN, 5- os gr. gyventojai. 

2019 08 29 išvyka į Ignalinos AE informacinį centrą, soc. darbuotojos A. Sadovskaja, S Varnienė ir 

1- os bei 2-os grupių gyventojai. 

2019 08 30 išvyka į bitininkystės muziejų soc.darbuotojos: S. Slabadė, M. Silickienė, R. Melenikova 

ir  ŠGGN, PGGN, 5- os gr. gyventojai. 

2019 09 01 išvyka prie apžvalgos bokšto ŠGGN gyventojai 

2019 09 03 išvyka į Dubingių žirgyną , soc.darbuotoja I. Liapina ir 12 gr. gyventojai. 

2019 09 14 išvyka į Rudens kermošį, soc. darbuotojos A. Sadovskaja, S Varnienė ir 1- os bei 2-os 

grupių gyventojai. 

2019 09 17 išvyka į Skyparką Vilniuje, soc.drbuotojos: R. Melenikova, S. Slabadė, M. Silickienė, 

ŠGGN, PGGN gyventojai. 

2019 09 21 išvyka į Dubingių žirgyną, soc. darbuotojai: R. Parfijanovičienė, R. Vainickienė ir 4- os 

bei 17- os grupių gyventojai. 

2019 10 24 išvyka į šokio teatro „Aura“ pasirodymą, ŠGGN 

2019 10 29 išvyka į Karveliškių kapines, soc. darbuotoja S Varnienė, soc. darbuotojo padėjėja L. 

Beperščienė ir 1-os gr. gyventojai. 

2019 12 08 išvyka į Vilnių prie Kalėdinių eglučių, soc. darbuotoja A. Sadovskaja ir 2-os grupės 

gyventojai. 

2019 12 12 išvyka į Vilnių prie Kalėdinių eglučių, soc. darbuotoja G. Taraikavičienė ir 16 gr. 

gyventojos. 

 

Iš viso 2019 metais buvo organizuotos globos namų gyventojų 23 parodos įstaigoje: 

Nuo 2019 01 28 piešinių paroda „Mandala“ , sielos gelmių piešinys, 17 gr 

Nuo 2019 02 22 Dantukų priešai ir draugai“, 10 gr 

 Nuo 2019 02 26 paroda „Gyvūnų raides“,10 gr. 

 Nuo2019 03 01 Užgavėnių kaukių paroda, 16 bei 5 gr.  

 Nuo 2019 03 05 paroda „Pavasario belaukiant“, ŠGGN 

 Nuo 2019 03 26 paroda „Būk sveikas“ 

 Nuo 2019 04 01 paroda „ Skirtukas mylimiausiai knygai“ Pabradės m. bibliotekoje, PGGN 

 Nuo 2019 04 05 darbelių paroda „ Spalvotos Velykos“17 gr. 

 Nuo 2019 04 16 16 gr. gyventojų darbelių paroda. 

 Nuo 2019 04 18 paroda „Ridu, ridu margučiai“, ŠGGN 

 Nuo 2019 06 26 Juliaus Janonio meno mokykloje buvo eksponuojama ŠGGN gyventojų, meno 

kūrinių paroda 
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 Nuo 2019 07 10 popierinių idėjų paroda, 17 gr 

 Nuo 2019 07 18 „Gėlėta vasara“, 10 gr 

 Nuo 2019 08 21 „Vasarėle palydint“, ŠGGN 

 Nuo 2019 09 01 „Vasarėles įspūdžiai“ Švenčionių m. bibliotekoje, ŠGGN 

 Nuo 2019 09 02 „ Mano spalvos “Pabradės m. bibliotekoje, 4,6,8,11 gr. paroda. 

 Nuo 2019 09 27 „Rudens peizažai“, ŠGGN 

 Nuo 2019 10 17 „ Sveikatos takelis“, 10 gr. 

 Nuo 2019 11 06 “Helovino fiesta“, ŠGGN 

 Nuo 2019 11 08 „Rudens peizažai“, ŠGGN. Paroda buvo eksponuojama „Vilties“ bendrijoje. 

 Nuo 2019 11 08 „Mandala-langas į vidinį pasaulį“ Pabradės m. bibliotekoje, PGGN. 

 Nuo 2019 12 03 nuotraukų koliažo paroda „ Mūsų gyvenimo akimirkos“, ŠGGN. 

 Nuo 2019 12 03 darbelių paroda „ Fantazijos pasaulis“, ŠGGN. 

2019 metais buvo dalyvauta 4 parodose už įstaigos ribų: 

Nuo 2019 02 20 Pabradės miesto bibliotekoje Užgavėnių kaukių paroda, dalyvavo visos grupės 

Nuo 2019 03 01 Nalšios muziejuje buvo eksponuojama Pabradės socialinės globos namų gyventojų 

darbelių paroda 

 Nuo 2019 04 15 Velykinių puokščių paroda, dalyvavo visos grupės. 

 Nuo 2019 12 12  paroda „Kalėdų belaukiant “, dalyvavo visos grupės. 

Lankėsi 3 parodose už įstaigos ribų: 

• Parodoje „ Vasara Pabradėje“, Pabradės kultūros namuose, 5, 16 gr. 

• Tautodailininkų, amatininkų paroda-mugė, Pabradės m. bibliotekoje, 5 gr. ir PGGN. 

• „Ginkluotes įrangos ir technikos“ paroda, ŠGGN. 

Stovykla: 

Nuo 2019 07 15 iki 07 26 d., PGGN ir ŠGGN gyventojai buvo vasaros stovykloje „Pasaka“ prie 

Baltijos jūros 

Iš viso 2019 metais buvo organizuoti 9 turistiniai žygiai: 

     2019 06 19  prie Žeimemos upės, 10, 17 gr. 

     2019 07 26 prie Žeimemos upės, 10 gr   

     2019 m. liepos 2-3 dienomis vyko tradicinis turistinis žygis su nakvyne prie Kriauklės ežero, į kurį 

vyko gausus būrys globos namų gyventojų ir darbuotojų. 

     2019 08 01 prie Palaumenio ežero, 16 gr. 

     2019 08 12 prie Pabradės ežero, 10 gr. 

     2019 08 20 prie Bėlio ežero, ŠGGN.  

     2019 08 27 prie Žeimemos upės, 17 gr. 

     2019 09 05 prie Žeimemos upės, 4, 6, 8 gr. 

     2019 10 15 prie Palaumenio ežero, 16 gr. 

2019 metais globos namuose socialiniai darbuotojai suorganizavo 19 renginių: 

    2019 02 14 „Šauniausia pora“, 1, 2, 5, 16 ir PGGN. 

    2019 02 22 sveikatos valandėlė „ Dantukų priešai ir draugai“, pagal projektą „ Sveikuolių takeliu“. 

    2019 03 22 sveikatos valandėlė „Mityba“, pagal projektą „ Sveikuolių takelių“. 

    2019 03 27 17 gr. gyventojų gimtadienis. 

    2019 04 13 gyventojų gimtadienis gamtoje ŠGGN. 
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    2019 04 21 Šv. Velykų šventė SGG namuose. 

    2019 04 23 10- os gr. gyventojų gimtadienio šventė. 

    2019 05 03 sportinis renginys „Sveikuolių sveikuoliai“ pagal projektą „Sveikuolių takeliu“. 

    2019 05 07 10- os gr. gyventojų gimtadienio šventė. 

    2019 05 10 inovacinių žaidimų popietė, 6 ir 10 grupės. 

    2019 05 13 Lietuvos vaistiniai augalai, pagal projektą „Sveikuolių takeliu“.  

    2019 07 12 judriųjų žaidimų popietė, pagal projektą „Sveikuolių takeliu“. 

    2019 08 01 inovacinių žaidimų popietė, 8 ir11 grupės. 

2019 08 29 sveikatos valandėlė „ Sveikatai ir darbingumui žalingi įpročiai“, pagal projektą „ 

Sveikuolių takeliu“. 

2019 09 03 judriųjų žaidimų veikla „ Rudenėlis“ 

2019 09 06 veikla „Greitučiai ir greitutes“ , pagal projektą „ Sveikuolių takeliu“. 

2019 09 23 sportinis renginys „ Judam, krutam, sveiki būsim“, 10 gr. 

2019 10 22 Rudenėlio šventė, 10 gr. 

2019 12 06 gyventojų ir ŠGGN 1-erių metų gimtadienį kavinėje „ Varnelė“. 

Iš viso buvo dalyvauta 24 globos namų renginiuose, šventėse: 

2019 02 01 žiemos sporto šventė prie Pabradės ežero (1, 2, 5, 16 grupes, Pabradės GGN). 

2019 02 19  etnografinė popietė „Užgavėnės-žiemos pabaiga“ ,Pabradės m. bibliotekoje, 5 gr. 

2019 02 19 renginys „Ledo šalys“, 6, 9, 11, 12, 18 grupes. 

2019 02 23 dalyvavo Kazlauskų koncerte Pabradės kultūros namuose, 1, 2, 5, 16 grupes. 

2019 03 05 dalyvavo Užgavėnių šventėje, visos grupes. 

2019 03 15 dalyvavo Kaziuko mugėje, 1, 2, 5, 16, 10. 18 grupes 

2019 04 24 dalyvavo Velykų šventėje, visos grupes. 

2019 04 28 Atvelykio šventė Pabradės kultūros namuose, 5 ir16 gr. 

2019 05 03 renginys, skirtas motinos dienai Švenčionių kultūros namuose, ŠGGN. 

2019 05 08 vakaronė „Vilties“ bendrijoje, ŠGGN. 

2019 05 14 renginys, skirtas šeimos dienai paminėti Švenčionių kultūros centre, ŠGGN 

2019 05 17 Juliaus Siniaus meno mokyklos jubiliejinis koncertas Švenčionių kultūros 

namuose, ŠGGN. 

2019 05 17 skaitymo, kompiuterinių ir stalo žaidimų popiete Pabradės m. bibliotekoje, 5 gr ir 

PGGN. 

2019 05 30 šeimos šventė Verkių mokyklos- daugiafunkciniam centre (D. Šostakovskaja, V. 

Gurdanienė, R. Vainickienė, R. Melenikova) 

2019 06 17-21 d. kompiuterinio raštingumo projektas „Prisijungusi Lietuva“ Pabradės m. 

bibliotekoje, 5, 16 gr ir PGGN. 

2019 08 10 floristinių kilimų šventė prie miesto bažnyčios. (G. Taraikavičienė, I. Liapina). 

2019 09 11 renginys „ Atraskime save drauge“, konditerinio meistriškumo pamoka, 5 gr., 

Pabradės m. bibliotekoje.  

2019 09 30 socialinio darbuotojo dienai skirtas renginys Švenčionyse. 
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2019 11 22 konferencija „Sveika gyvensena: kelias link sėkmingo gyvenimo“ Vilniuje, 

ŠGGN. 

2019 11 30 dalyvavo eglės įžiebimo šventėje, Švenčionyse, ŠGGN. 

2019 12 04 Tarptautinis Neįgaliųjų dienos paminėjimas. Su pyragais dalyvavo visos grupes.  

2019 12 08 Kalėdinis renginys „Maša ir lokys“ Švenčionių kultūros centre, ŠGGN. 

            2019 12 20 projekto „Atsigręžk“baigiamasis koncertas LR prezidento rūmuose. 

 2019 12 30 Naujametinis karnavalas, dalyvavo visos grupes. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais soc. globos namais, 2019 metais lankėsi 3: 

 2019 05 25 Didvydžių socialinės globos namuose 

 2019 07 12 Jasiuliškių socialinės globos namuose 

 2019 12 18 Prūdiškių socialinės globos namuose 

Dokumentacija: 

Metų bėgyje Švenčionių rajono administracijai socialinės paramos skyriui buvo pateikta 

viena byla šalpos pensijai gauti ir viena byla našlaičio pensijai gauti. 

 Socialinio padalinio darbuotojai pildė dokumentus: socialinės globos poreikio vertinimus, 

individualius socialinės globos planus, veiklos planus (metinius, dienos), metines veiklos ataskaitas, 

pamainų perdavimo sąsiuvinius ir kt. Gyventojų turto ir asmeninių lėšų apskaita buvo vykdoma pagal 

globos namų patvirtintą tvarką. Visų grupių socialiniai darbuotojai 2019 metų pabaigoje papildė 

elektronines gyventojų bylas ir atliko socialinio darbuotojo padėjėjų metinės veiklos vertinimą.    

                                                                                             
3. Sveikatos priežiūros padalinio 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 2019 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. 

             Duomenys apie suteiktų medicinos paslaugų apskaitą 2019 metais matomi 4 lentelėje, o 

duomenys apie palaikomąją reabilitaciją - 5 lentelėje. 

 

4 lentelė. Duomenys apie suteiktų paslaugų apskaitą 2019 m. 

Nr. Paslaugos ir procedūros Suaugusiųjų 

gyventojų skaičius 

Vaikų 

gyventojų skaičius 

1. Profilaktiškai patikrinta sveikata 149 7 



12 

2. Antropometrija 149 7 

3. Konsultuota II- III lygio pagal gydytojo 

siuntimus 

130 3 

4. Hospitalizuota per metus 10 4 

5. Injekcinių procedūrų 4628 28 

6. Rentgenologinių tyrimų 129 - 

7. Bendro kraujo tyrimų 300 7 

8. Profilaktiškai paskiepyta nuo gripo  130 6 

9. Kompensuojamųjų sauskelnių išrašymas  58 7 

10. Kompensuojamųjų medikamentų išrašymas  56 3 

11.  Švenčionių rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

1284 8 

12. Odontologo konsultacijos (Žalgirio 

klinikoje)  

5 - 

13. Protezuota per metus  ( odontologo) 3 - 

14. Širdies ir kraujagyslių ligų , pagal 

prevencinė programą 

26 - 

15.  Gimdos kaklelio piktybinių navikų, pagal 

prevencinė programą 

56 - 

16. Nustatytas neįgalumo darbingumo lygis - 2 

17. Nustatytas neįgalumo lygis 1  

 

5 lentelė. Duomenys apie palaikomąją reabilitaciją 

Nr. Paslaugos ir procedūros  Suaugusiųjų 

procedūrų  

kiekis 

PSGN 

gyventojams 

Vaikų 

procedūrų  

kiekis 

PSGN 

gyventojams 

Teritorinių 

ligonių kasų 

paslaugų , 

procedūrų 

apmokėjimo 

kiekis 

Mokamu 

paslaugų , 

procedūrų  

kiekis 

1. Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojo  

153 7 384 3 

2. Kineziterapijos 1600 119 1696 314 

3. Parafino vonelės 10 - 44 14 

4. Ergo terapijos 3025 390 483 24 

5. Masažo 660 92 1747 259 

6. Fizioterapijos 75 2 1476 173 

7. Gyd. ortopedų 

konsultacijų 

8 - - - 

8. Ortopedines avalynės  8 - - - 

 

Sveikatos priežiūros padalinio 2019 metų veiklos plano įgyvendinimas  
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• Tobulinimosi kursus išklausė - 8 bendrosios praktikos slaugytojos, 2 bendrosios 

praktikos slaugytojos kvalifikaciją, 2 slaugytojos padėjėjos kvalifikaciją, 1 slaugytojos 

padėjėja Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Čekija. 

• Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagal PT programa 8 val. išklausė: 32-soc. 

darbuotojų padėjėjos, 17- socialinių darbuotojų,                         40- slaugytojų 

padėjėjų, 9-užimtumo specialistai, 3- sveikatos specialistai; 

• Privalomojo higienos žinių ir įgūdžių mokymo pagal HĮ programa 8 val. išklausė: 3- 

socialiai darbuotojai, 2- sveikatos specialistai; 

• Žalingų įpročių prevencinėje programos paskaitoje ,,Rūkymo žala“ dalyvavo – 45 

asmenys; 

• Bendros praktikos slaugytojai parengė lankstinukus ,,Esant nugaros skausmams“; 

• Daug dėmesio buvo skiriama asmens higienos įgūdžių laikymuisi, papildomai pirktos 

asmens higienos priemonės, 3 gr. Mobili hidraulinė vonia neįgaliųjų (maudymui). 

• Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūroms atlikti pirktas ,,Dersonvalio aparatas“. 

2019 metais buvo labiau atkreiptas dėmesys į: 

• Dienos režimo laikymąsi; 

• Patalpų sanitarinę būklę, pagal HN; 

• Gyventojų asmens higieną. 
Ateinantiems 2020 metams planuojama: 

• Gerinti slaugos ir reabilitacijos paslaugų kokybę, taikant įvairias priemones bei 

metodikas, tęsti 2020 m. reabilitacines paslaugas, apmokamas teritorinių ligonių kasų 

bendruomenės gyventojams, mokamos reabilitacinės paslaugos; 

•   Saugoti gyventojus nuo ligų, išvengiamos mirties ir neįgalumo; 

• Užtikrinti medicinos priemonių saugą; 

•   Tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tarka. 

 
4. Užimtumo padalinio ataskaita  

 

2019 metų gruodžio 31 d. duomenimis Pabradės socialinės globos namuose gyveno 169 

gyventojai (8 vaikai ir 149 suaugę asmenys su negalia - stacionare; 7 vaikai iki 18 metų ir 1 

pilnametė gyvena Švenčionių grupinio gyvenimo namuose bei 4 suaugę asmenys – Pabradės 

grupinio gyvenimo namuose). Švenčionių pradinėje mokykloje 2019 metais mokėsi 2 gyventojai 

pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, Švenčionių progimnazijoje 4 mokėsi pagal 

pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (dviem iš jų skirtas mokymasis namuose); Švenčionių 

Zigmo Žemaičio gimnazijoje mokėsi 2 gyventojai (1-am iš jų skirtas mokymasis namie). 2 

Švenčionių grupinio gyvenimo namų gyventojai lankė Švenčionių meno mokyklą, kiti vaikai 

laisvalaikį leidžia dienos centruose ,,Viltis“, ,,Liepsnelė“ ir ,,Šaltinėlis“ bei Švenčionių socialinių 

paslaugų centre. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijoje mokėsi 16 įstaigos gyventojų (10 - pagal socialinių 
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įgūdžių programą, 6 - pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo spec. programą, 1-am mokiniui skirtas 

mokymasis namie).  

Jau antrus metus 10 globos namų jaunuolių studijuoja Vilniaus Verkių specialiojoje 

mokykloje-daugiafunkciniame centre. Radviliškio technologijų ir verslo mokykloje antrus metus 

studijas tęsia 3 gyventojai, labai stengiasi įgyti floristikos, namų ūkio, viešbučių darbuotojų ir 

staliaus specialybės. 

 Pabradės socialinės globos namų užimtumo padalinio veiklą reglamentuoja socialinės globos 

namų vidaus tvarkos taisyklės, globos namų,  užimtumo padalinio nuostatai, darbuotojų pareigybių 

aprašymai. Siekiama teikti gyventojams kokybiškas užimtumo paslaugas, individualizuoti ir 

diferencijuoti užsiėmimų turinį, pritaikant jį pagal globos namų gyventojų poreikius ir sugebėjimus. 

Užimtumo padalinio veikla yra skirta per 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 grupėje yra ne mažesnis kaip 5 

globotiniai. Atsižvelgiant į gyventojų gebėjimus ir poreikius dirbama individualiai. Valandos, skirtos 

užsiėmimui panaudojamos pagal paskirtį. Užsiėmimai yra vedami ne tik globos namų patalpose, bet 

ir gamtoje, bibliotekoje ar įstaigoje su kuria bendradarbiaujame.    

 2019 m. planai buvo parengti nuo sausio 4 dienos iki gruodžio 31 dienos.    

 Pabradės socialinės globos namų užimtumo padalinyje 2019 metais dirbo 15 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.  

 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. 

 Vaikai ir vyresni gyventojai 2019 metais globos namuose lankė: meninės raiškos  (karpiniai, 

darbai iš popieriaus), sielovados, staliaus darbų, darbų iš medžio ir gamtinės medžiagos, keramikos 

darbų pagrindų, vilnos vėlimo, žvakių liejimo ir dekoravimo, mezgimo ir nėrimo, namų ruošos, 

judesio padėties sutrikimų ir sporto, judriųjų žaidimų, muzikos, judesio ir šokio, vaidybos ir 

plastikos, sceninės kalbos, lauko augalų ir kambarinių augalų priežiūros, daržininkystės ir 

gėlininkystės darbų pagrindų užsiėmimus. 

  Globos namų gyventojai labai mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, krepšinį, tinklinį, stalo 

tenisą, lauko tenisą, kvadratą, ,,Boca“, futbolą, grindų riedulį, turi galimybę išbandyti savo jėgas 

lauko treniruoklių aikštyne ar prie šaškių lentos. Didelio susidomėjimo sulaukė nauja sporto šaka 

Badmintonas. Gyventojai mokėsi naujų taisyklių pagal Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto 

paruoštus nuostatus. Buvo pravesti Badmintono taisyklių pagal LSOK mokymai. Taip pat nemažai 



15 

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. Daug 

žaidžia estafečių, lėtėjančiu ir greitėjančiu bėgimo ir ėjimo tempais, atliko įvairius kompleksus 

fizinių pratimų, mokėsi taikliai įmesti kamuolį į krepšį, įspirti kamuolį į vartus, mokėsi žaisti pagal 

taisykles. Plaukikai treniravosi Ignalinos sporto ir pramogų centro baseine, rezultatai puikūs, Kauno 

Centro sporto mokyklos organizuotame plaukimo čempionate nugalėtos 2 prizinės vietos. 

 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. 

Pirmą kartą dalyvavome Žymaus intelekto sutrikimo dėlionių dėliojimo čempionate Joniškyje. 

Rankų miklinimo pratimai padėjo ir buvo užimta prizinė 2 vieta.     Meninė veikla 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 lavina gyventojų kūrybinį dėmesį, vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę 

atmintį, pasitikėjimą savimi, suteikia galimybę individualiai išraiškai, improvizavimui. Teatro dienos 

minėjimas dar kartą visiems priminė apie teatro svarbą mūsų gyvenime jo poveikį žmogaus 

emociniam pasauliui. Pavasarį į Pabradės socialinės globos namus, atvyko svečiai iš Škotijos ir 

Prancūzijos. Fernand Garnier - Tarptautinio teatro festivalio "Jeune Theatre Europeen" Grenoblis 

(Prancūzija) įkūrėjas, vadovas, režisierius. Romano Garnier festivalio režisierius, aktorius su trupe 

„Modo“, teatro – cirko pasirodymu „Kalbų susimaišymas“. Spektaklis, kurį sukūrė trupė, yra lengvas 

atsakas į „Brexit“. Tai fizinis teatras, jungiantis cirko, klounados ir gatvės teatro elementus, kuriuos 

lydi atmosferinė muzika. Šio spektaklio premjera įvyko Italijoje 2017 m. birželio mėnesį ir nuo to 

laiko jis sėkmingai rodomas Europoje ir Škotijoje, o dabar nudžiugino savo pasirodymu ir Pabradės 

socialinės globos namų gyventojus. Globos namų pantomimos grupė  keliavo į Vokietiją. Frankfurte, 

Theater Frankfurt pantomimos grupė rodė spektaklį ,,Jaučio aukojimas” ir naujojo spektaklio 

,,Namai“ pirmąją dalį. Taip pat dalyvavo vaidybos meistriškumo seminare, kurį vedė teatro vadovas 

Frank Radung. Po spektaklių vyko diskusijos su žiūrovais. Žiūrovai buvo sujaudinti grupės 

nuoširdumu ir profesionalumu. Užsimezgė draugystė ir galimybė naujiems projektams. 

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

Gyventojai 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 

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

Rudenį grėbėme lapus, žiemą - valome sniegą ir ruošiame sniego kalną Užgavėnėms. Mokomės 

savitvarkos įgūdžių pagrindų, prižiūrime kambarines gėles, jas pagal reikalą persodiname.  

 Staliaus dirbtuvėlėje, darbo ir meno užsiėmimuose gyventojai 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 

Atvelykio mugėse bei parodose. Prisidėjo prie aplinkos gražinimo darbų: aplink seklyčią 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.  

 Mezgimo ir nėrimo užsiėmimuose daugiausia dalyvauja mergaitės. Gyventojos mezga 

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

senus mezginius, susuka siūlus į kamuolį, mokosi naudotis virbalais ir kabliuku. Su savo 

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

bibliotekoje, darbelių iš antrinių medžiagų parodoje ,,Prikeltas antram gyvenimui“, Pabradės m. 

šventėse bei renginiuose.  

 Kiekvienos grupės virtuvėlėje gyventojai turi puikias galimybes išmokti gaminti maistą, 

gamino patiekalus iš savo užaugintų daržovių. Gyventojai 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. 

Pastoviai džiovino, šlifavo ir glazūravo darbelius. Stebėjo, kaip įkraunama krosnis darbelių 

deginimui. Kol vyksta dirbtuvių remonto darbai gyventojai internetinėje erdvėje ieško pavyzdžių ir 

piešia eskizus būsimiems darbams.  

            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. 

 Praeitais  metais buvo parengtos ir patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo 4 programos: Žvakių 

liejimo ir dekoravimo, Pynimo iš vytelių, Keramikos darbų, Vilnos vėlimo ir pravesti seminarai 

,,Profesinių kompetencijų ugdymas pasitelkiant meninę veiklą“. Šiais metais bendradarbiaujant su 

Pabradės užsieniečių registravimo centru ir organizacija Caritas buvo pravesti žvakių liejimo ir 

vilnos vėlimo mokymai, Švenčionių socialinių paslaugų centre organizuoti žvakių liejimo mokymai.   

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 
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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 sutartis dėl bendradarbiavimo rengiant ir vykdant socialines, 

medicinines ir sportines programas ir renginius Lietuvos specialiosios olimpiados judėjime. 2019 m. 

gyventojai su darbuotojais dalyvavo plaukimo čempionate, kuris vyko Kauno centro sporto 

mokyklos baseine, vasarą dalyvavo socialinių įstaigų sporto žaidynėse Zarasuose, rudenį dalyvavome 

Bočios čempionate, vykome į Panevėžį į 2019 m. Lietuvos SO žymios negalios motorinio aktyvumo 

žaidynes ir apmokymus. Globotiniai laukia pakvietimų į varžybas, noriai siekia gerų rezultatų ir jais 

džiaugiasi. Vieną kartą į ketvirtį globos namų aikštyne organizuojamos Sveikatingumo ir Judriųjų 

žaidimų dienos. 

 2019-01-07 globotinius nustebino Trijų karalių teatralizuotos eitynės, kiekvienai grupei  buvo 

paskleista geroji žinia ir įteiktos karalių dovanos. Įstaigos foje buvo surengtos Kalėdinių atvirukų ir 

Kalėdinių puokščių  parodos. 

 Įstaigoje įgyvendinant Įdarbinimo įniciatyvų žmonėms su negalia skatinimo Vilniaus regione 

projektus įdarbinimo projektus keičiasi globotinių požiūris į darbą, gyventojai įgyja daugiau 

pasitikėjimo, atsiskleidžia individualūs darbiniai gebėjimai, gerėja bendravimas grupėse, drasiau 

jaučiasi bendruomenėje. 

Sunkus mūsų darbo dalykas – moralinis nusiteikimas. Svarbu išmokti bendrauti su negalią turinčiais 

gyventojais kaip su lygiais, nes jie yra tokie pat kaip ir mes, tik ypatingi, ir jiems reikia daugiau 

dėmesio nei kitiems. 

 Gyventojų daromą pažangą ar sunkumus užimtumo specialistai reguliariai aptaria su grupių 

socialiniais darbuotojais, psichologais, skyrių vadovais, susirinkimuose. 

 Psichologų konsultacijos, užsiėmimai vyko individualiai ir bendraujant grupėje, 

bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, padėjėjais, kineziterapeutais, slaugytojais, pagal 

gydytojo – reabilitologo paskyrimus. Veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios 

integracijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Teko spręsti 

agresijos apraiškų, tarpusavio santykių, nuotaikų kaitos, gyventojų taisyklių nesilaikymo, tolerancijos 

problemas. Darbe buvo taikoma užimtumo terapija: sportinė veikla, klijavimas, aplikavimas, 

spalvinimas, dekoravimas, karpiniai.   

 Sielovados užsiėmimų metu  globotiniai mokosi daryti gerus darbus, užjausti kitą, surasti 

sprendimą, kaip padėti sau ir kitam. 

Globos namų gyventojai su darbuotojais per metines šventes lanko mišias Pabradės m. 

bažnyčioje, o kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį Klebonas lankosi įstaigoje, prieš šventes atlieka 

išpažintį, dalyvauja mirusiųjų draugų laidotuvėse, prižiūri kapus. ,,Šauniausia kelionė“ kurią 

praėjo12 mergaičių yra speciali programa, kuri padeda žmogui susipažindinti su Jėzumi, tapti Jo 

draugu. Šioje kelionėje gyventojai daug sužinojo kas iš tiesų yra Jėzus, koks Jis ir ką reikia daryti, 

kad susidraugautume su Juo. Programoje buvo 12 pamokų. Šių pamokų metu, gyventojai susipažino 
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kaip Dievas sukūrė pasaulį, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, kad didžiausia problema yra 

nuodėmė, kur ir kada gimė Jėzus. 

Vikaras kunigas Stanislav Valiukevič pasveikino globos namų gyventojus ir darbuotojus su 

Šv. Kalėdom, dalyvavo Kūčių vakarienėje. Gruodžio 30 dieną visi globos namų gyventojai ir 

darbuotojai susirinko į įspūdingą Naujametinį renginį prie didžiausios visų metų eglutės. 

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

mokymuose, ieško naujų darbo metodų.   

2019 metais vykę renginiai, šventės, akcijos, išvykos 

3 renginiai, skirti Valstybinėms šventėms paminėti: Laisvės gynėjų diena; Valstybės atkūrimo 

diena; Lietuvos nepriklausomybės diena. 

 

6 Kalendorinės šventės: Trijų Karalių šventė; Užgavėnių šventė; Pavasario šventė – Velykos; 

Tarptautinė neįgaliųjų diena; Joninių šventė; Kūčių vakaro apeigos. 

 

6 pramoginiai renginiai: Šv. Valentino dienos šventė; Teatro dienos minėjimas/spektaklis ,,Jaučio 

aukojimas”; Lietuvos Socialinių darbuotojų šventė; Vasaros gėlių pleneras; Eglučių įžiebimo ir gyvos 

prakartėlės atidarymo šventė; Naujametinis renginys „Kalėdiniai stebuklai“. 
 

9 sporto renginiai: Žiemos sporto šventė prie Pabradės ežero; Draugiškos sporto žaidynės su 

,,Atgajos“ specialiosios mokyklos mokiniais; Šaškių turnyras; Vasaros sporto žaidynės; Stalo teniso 

varžybos; Badmintono praktiniai mokymai; Badmintono atkrentamosios varžybos; Sveikatingumo 

dienos varžybos; Žaidynės skirtos judėjimo negalią turintiems. 

7 parodos: Velykinių puokščių paroda; Darbuotojų rankdarbių paroda; Vasaros gėlių pleneras; 

Gyventojų darbų paroda; Rudens puokščių paroda; Darbų iš antrinių medžiagų paroda „Prikeltas 

antram gyvenimui“; Žiemos puokščių ir kalėdinių žaislų paroda. 

2 mugės, 11 kino seansų, 16 teminių šokių vakarų, diskotekų; Filmavimai laidai ,,Į sveikatą"  

LRT televiziją.  

 

2 akcijos: Antrinių medžiagų panaudojimas, skirta gamtos saugojimui; Švarinimosi akcija ,,Darom”. 

5 koncertinės išvykos: 

• Vokietijoje. Frankfurte, Theater Frankfurt pantomimos grupė rodė spektaklį ,,Jaučio 

aukojimas” ir naujojo spektaklio ,,Namai“ pirmąją dalį; 

• Neįgaliųjų aerobikos čempionatas ,,Sportuok ir šok”; 

• Pantomimos teatro gastrolės į Lietuvos socialinės globos namus; 

• Liaudiškos muzikos festivalyje "Kaip paukščiai žaliam gojuj" Ventos socialinės globos 

namuose; 

• Šventinis koncertas skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti, Švenčionių kultūros 

centre.  

 

5 mugės išvykose; 8 sportinės varžybos išvykose: 
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• Lietuvos SO slidinėjimo ir sniegbridžių čempionate Utenoje „Utenio“ stadione; 

• Lietuvos specialiosios olimpiados aerobikos čempionate „Sportuok ir šok 2019“, kuris vyko 

Šeduvoje; 

• Plaukimo čempionatas Kauno Centro sporto mokykloje; 

• Dėlionių dėliojimo čempiuonatas Joniškyje; 

• Festivalyje „Sportas visiems“ 2019 Palanga; 

• Globos įstaigų vasaros sporto žaidynėse, Zarasuose; 

• Lietuvos specialiosios olimpiados Bočios čempionate, Vilniuje ,,Atgajos“ mokykloje.   

• Lietuvos specialiosios olimpiados Bočios čempionate, Kaune. 

 

5. Psichologo veiklos ataskaita 

2019 metais psichologinė – psichoterapinė pagalba buvo teikiama Pabradės socialinės globos 

namų gyventojams bei darbuotojams. Pagalbos tikslas – padėti pačiam žmogui suprasti save ir savo 

situaciją tam, kad  lengviau priimti kitokius sprendimus ir įveikti nesklandumus.  

Darbas vykdomas pagal sudarytą metinį planą ir metines užduotis. Buvo pravestos 

individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai. Jų funkcija – apibendrinti sukauptą informaciją; 

supaprastinti sudėtingus reiškinius; numatyti įvairių situacijų padarinius įvairiomis aplinkybėmis.  

            Psichologo konsultacijų metu taikoma kognityvinė elgesio psichoterapija, psichoedukacija, 

palaikomasis pokalbis, meno terapija. Psichoterapinės priemonės daugeliu atvejų taikomos 

simptomatiškai:  miego, nerimo bei įtampos 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, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmus, spręsti 

tarpasmeninius konfliktus, efektyviau valdyti stresą, geriau suprasti susiklosčiusią situaciją ir priimti 

sprendimus. Siekiant padėti ugdyti gyventojų buitinius įgūdžius bei kuo ilgiau palaikyti žmogaus 

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

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

buvo plačiai taikoma meno terapija: spalvinimo žaidimai, piešimas, lipdymas, muzikos klausimasis ir 

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

pažintinis gebėjimus, emocinį intelektą. 

Per atsiskaitymo laikotarpį vyko: 

✓ apie 400 konsultacijų bei pokalbių su įstaigos paslaugų gavėjais ir tiesiogiai su jais 

dirbančiais darbuotojais; 

✓ pravesta 25 grupiniai užsiėmimai; 

✓ pravesta 330 individualių konsultacijų paslaugų gavėjams, kurios užregistruotos žurnale. 11 

paslaugų gavėjų gavo daugiau nei 8 individualias konsultacijas; 

✓ 6 darbuotojams buvo suteikta 20 psichologo konsultacijų. 
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Vykdant metines veiklos užduotis parengta darbo dokumentacija – psichologinės pagalbos 

gavėjų žurnalas, kliento atvejis supervizijai, darbo veiklos metinis planas ir ataskaita. 

Siekiant išanalizuoti su kokiais sunkumais darbuotojai susiduria darbe, vasarą buvo atlikta 

anketinė apklausa. Apklausoje dalyvavo 41 tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis darbuotojas. 

Rugsėjo mėnesį paruoštas tyrimo pristatymas, parengtos ir pristatytos rekomendacijos, kurių paskirtis 

gerinti darbuotojų funkcionavimą darbo vietoje.  

Vykdant metines veiklos užduotis bei psichologinį švietimą buvo siekiama atrasti 

funkcionalų, naudingą sprendimą globos namų gyventojams, todėl darbuotojams buvo pateikta ir 

aptarta 10 rekomendacijų.  

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

psichoterapiniais atvejais 2019-05-27d. dalyvauta grupinėse supervizijose. Dažniausiai dėmesys 

buvo skirtas probleminio elgesio dinamikai suprasti, psichologinio-socialinio pokyčio planams 

paruošti, kliento ir specialisto ryšio ypatumams nagrinėti ir. kt.  

      Per atsiskaitymo laikotarpį 2 kartus dalyvauta Gyventojų Gerovės komisijos susirinkimuose, 

kurie buvo vykdomi psichologo darbo laiku. 

Per atsiskaitymo laikotarpį dalyvauta mokymuose:  

✓ nuo 2019 sausio 4 d.  iki 2019 gruodžio 9 d. Podiplominis, 160 val. studijų kursas Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete «ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO 

TERAPIJOS PAGRINDAI» 

✓ 2019 m. spalio 25-27 d. prof. Ceu Salvador (Portugalija) Priėmimo ir įsipareigojimo terapija: 

nauja terapinė priemonė vaikams, paaugliams ir suaugusiems „Acceptance and Commitment 

Therapy: a new therapeutic tool for children, adolescents and adults“ 

✓ 2019 m. gegužės 17-19 d. prof. Mark Reinecke (USA) KET vaikams ir paaugliams 

pasiekimai, tame tarpe darbas su pykčiu ir elgesio sutrikimais „Advances in CBT with 

children and adolescents"including material on anger and externalizing behavior problems 

(I.e., Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder“). 

 

6. Aptarnavimo ir ūkio padalinio ataskaita už 2019 metus 

 

        Korpuse 13 L 2/p skalbyklos patalpose įrengtas naujas aplinkos priežiūros specialisto kabinetas. 

Tame pačiame korpuse buvo įrengti 11 gr. vietoj dvejų keturi miegamieji. 

        2 gr. buvo suremontuotos virtuvėlės patalpos ir įrengta naują virtuvė gyventojams. 

        5 gr. merginoms buvo įrengta atskira virtuvėlė ir šalia jos įrengtas laikinojo atokvėpio 

kambarys. 

         Korpuse 1N 2/p buvo suremontuoti kabinetai padalinių vadovų užimtumui ir socialiniam 

darbui. 

         10 gr. dvejuose kambariuose pakeistos grindis. 

         Prie įėjimo į skalbyklą sudėtos trinkelės. 

         Korpuse 8D 1/p prie įėjimo įrengti nauji laiptai ir pandusas. 

         Buvo suremontuota sporto salė. 
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          Buvo įrengtos visos lauko pavėsinės, pakabintos supynės, sumontuoti stalai su suolais, išpinta 

tvorelė aplink pavėsines. 

          Aplink korpuso 2N 2/p sudėtos trinkelės ir pakeista 30 m. tvoros. 

          Įrengtas pandusas ir nauji laiptai kiemelyje iš izoliatoriaus pusės. 

          Korpuse 1 N 2/p įrengti vandens nubėgimai nuo stogo į kanalizaciją. 

          Buvo suremontuoti administracijos darbuotojų kabinetai ir užimtumo patalpos (vilnos vėlimo 

ir keramikos gamybos). 

          Buvusioje elektroninėje katilinėje įrengtas naujas garažas.  

 

7. Įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas 

 

         2019 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. 

2019 metais užsibrėžtos priemonės bei jų poveikio įgyvendinimas 

          Siekiant didinti įstaigos vidaus procesų efektyvumą bei užtikrinant veiklos rezultatyvumą, 

įgyvendintos šios priemonės: 

• įstaigos vidaus procesų optimizavimui, 2019 metais buvo atliktas vidaus veiklos 

optimizavimas (sumažinta 11,25 etato); 

• efektyviai panaudotos lėšos šildymui, atnaujinus 2 dujinius katilus; 

• parengtos bei atnaujintos elektroninės visų gyventojų bylos; 

• patobulintas administracijos darbuotojų, padalinių vadovų, personalo ir buhalterių 

darbas su DVS sistema; 

• patobulintas ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimas vandens procedūromis 

įstaigoje gyvenantiems asmenims bei bendruomenės nariams; 

• Švenčionių grupinio gyvenimo namuose vaikams su negalia sutvarkytas gerbūvis 

(namo kiemas); 

• atnaujinta rekreacinė bazė Palaumenės kaime – sutvarkytas lauko gerbūvis; 

• naujos įrangos įsigijimas ambulatorinės ir fizinės reabilitacijos procedūroms teikti; 

• naujų funkcinių lovų bei mobilios hidraulinės vonios maudyti asmenims, turintiems 

fizinę negalią, įsigijimas; 

• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos atnaujinimas; 

• relaksacijos kambario įrengimas; 

• socialinės globos namų sodo teritorijos sutvarkymas (naujai įrengtos 4 pavėsinės ir 

,,Sveikuolių takas“); 

• vieno triviečio kambario mažinimas, gerinant gyvenimo sąlygas asmenims, turintiems 

negalią; 

• darbuotojų apklausos atlikimas, siekiant įsivertinti kylančius sunkumus, teikiant 

paslaugas gyventojams; 

Inicijuotos bei įgyvendintos priemonės bendruomeninėms paslaugoms steigti / plėtoti: 
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• 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. 

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

įgyvendintos priemonės: 

• poilsio zonų darbuotojams įrengimas (patobulintos grupės virtuvėlės visa reikalinga 

įranga; įrengti keli kabinetai; galimybė pasinaudoti relaksacijos kambariu bei lauko 

pavėsinėmis). 

• 2019 metais socialiniams darbuotojams organizuotos 3 išvykos į Didvydžių, 

Jasiuliškių ir Prūdiškių socialinės globos namus; 

• darbuotojams suorganizuotas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo, darbų saugos, 

civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažo darbo vietoje mokymai bei 

praktinis žinių patikrinimas, pratybos; 

• darbuotojų aprūpinimas asmeninės saugos darbo vietoje priemonėmis (pagal užimamą 

pareigybę), prevenciškai užtikrinant saugumą darbo vietoje. 

• darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe; 

• parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos 

tobulinimo planas, atlikta PSGN darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo suvestinė pagal 

užimamas pareigybes, parengta ataskaita; 

• darbuotojams 2019 metais buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose, stažuotėse į užsienį; 

• padidėjęs darbuotojų pasitenkinimas darbu bei išaugusi motyvacija dėl įstaigoje 

organizuojamų Geriausio darbuotojo (pagal užimamą pareigybę) rinkimų, su 

darbuotojais vedamų metinių pokalbių, darbuotojų darbo įvertinimo (nuo ko priklauso 

darbo užmokesčio kintamoji dalis). 

 

8. Projektai, jų įgyvendinimas, pasiekti rezultatai 

 

1. 2017 m. lapkričio 3 d. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis dėl projekto ,,Įdarbinimo 

iniciatyvų skatinimas Vilniaus regione“ įgyvendinimo. Projekto vykdymo trukmė – 4 metai.  

2019 metų pabaigoje rezultatai: projekte dalyvauja 33 paslaugų gavėjai – projekto ,,Įdarbinimo 

iniciatyvų skatinimas Vilniaus regione“ dalyviai, su kuriais tiesiogiai dirba 10 darbuotojų, šiame 

projekte atliekantys: projekto koordinatoriaus; įdarbinimo paslaugų specialist ir darbo asistento 

funkcijas. 15 paslaugų gavėjų jau yra atlikę profesinę praktiką darbo vietoje (mokytojo padėjėjais – 

3; valytojais -2; indų plovėjais – 2; pagalbiniais virtuvės darbuotojais (3), kavinės teritorijos 

prižiūrėtojais, tvarkytojais (5). 

 

2. 2018 metais lapkričio 12 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir projektas,,Bendravimas 

ir pasidalinimas patirtimi“ su Vilniaus arkivyskupijos „Caritu“, per Dienos centrą „Kultūrų įkalnė“ 
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vykdančiu Pabradėje Užsieniečių integracijos progr amą. Projekto trukmė: iki 2019 m. gruodžio 

mėn. 

Dalyviai: Globos namų paslaugų gavėjai ir darbuotojai ir dienos centro „Kultūrų įkalnė“ lankytojai ir 

darbuotojai.  

2019 metų rezultatai: Seminaras - praktikumas, gerosios patirties pasidalinimas: susipažinimas su 

PSG įstaiga per meninę veiklą (žvakių liejimą ir dekoravimą);  Sportinė veikla ,,Sportas – sveikata“: 

draugiškos stalo teniso/bočios/badmintono/tinklinio varžybos; Diskotekos ir dainų vakarai „Kultūrų 

įkalnės“ patalpose, pantomimos trupės pasirodymas; Šaškių turnyras; Kinematografija ir fotografija: 

komunikacijos su visuomene ir bendruomenių jautrinimo aktualiais socialiniais klausimais įrankių 

kūrimas. 

2019 m. gruodžio 27 d. vyks baigiamasis projekto renginys: įvairių tautų tradicinių valgių diena, 

projektinių veiklų aptarimas; išspausdintas straipsnis laikraštyje ,,Švenčionių kraštas”. 

 

3.  Nuo 2019 01 24 startavo įstaigoje vidaus projektas „Sveikuolių takeliu“, projekto vadovė - soc. 

darbuotoja S. Maculevič. Projektas įgyvendintas per visus 2019 metus; projekto nauda – 30 įstaigos 

gyventojų per įvairias veiklas įtvirtino sveikos gyvensenos bei relaksacijos įgūdžius. 

 

4. 2019 m. sausio 10 d. su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašyta dalyvavimo projekte 

,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartis,  siekiant  

įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.  

2019 metų pabaigoje rezultatai: Diegiant EQUASS kokybės sistemą grupinio gyvenimo namuose 

(GGN) buvo: naujai peržiūrėta įstaigos Vizija, misija, vertybės; aiškiai apibrėžti organizacijos 

Kokybės tikslai, parengta įstaigos Kokybės politika; parengta įstaigos Darbuotojų samdymo ir 

išsaugojimo politika; parengta įstaigos Sveikatos ir saugos darbe politika; parengtas dokumentas 

paslaugų gavėjams ,,Teisių chartija“; naujai peržiūrėtas ir atnaujintas įstaigos Etikos kodeksas; 

parengtas įstaigos darbuotojų ir paslaugų gavėjų Sveikatos ir saugos užtikrinimo planas; naujai 

parengta įstaigos paslaugų gavėjų Įgalinimo koncepcija ir kt. 2020 metais kovo mėnesį bus atliktas 

vidaus auditas, birželio mėnesį - išorės auditas. 

 


