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ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ   

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai (toliau – Globos 

namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga: adresas Vilties g. 14, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių 

seniūnija, Šalčininkų rajonas. Įmonės kodas 175012170, tel. 8 (380) 48445, el. p. info@sgn.lt. 

Globos namų steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybė, kodas 111108099, Vilniaus g. 49, LT-

17116 Šalčininkai. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės Taryba. Čiužiakampio 

senelių globos namai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 4 d. 

Čiužiakampio senelių globos namai turi dar du padalinius, teikiančius socialinės priežiūros 

paslaugas: 

Savarankiško gyvenimo namai „A“, 20 vietų (senyvo amžiaus asmenys ar suaugę su 

negalia ir jų šeimos), adresu Vilties g. 12, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija. Savarankiško 

gyvenimo namai perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namams 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-473. 

 Savarankiško gyvenimo namai „B“, 20 vietų (socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys 

ir jų šeimos). Įsteigti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 

T-150 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų struktūrinio 

padalinio įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“, adresu Vilties g. 10, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių 

seniūnija. 

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, turi antspaudą su savo pavadinimu, simbolika, atsiskaitomąsias sąskaitas banke. 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. gruodžio 18 d. Nr.T-235 „Dėl 

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų pareigybių skaičiaus nustatymo“ 

nustatytas pareigybių skaičius – 33,45. 

 

Patvirtintų etatų sąrašas  
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Eil. 

Nr. 

Etatų pavadinimas  Patvirtinti  

etatai 

Užimti etatai 

1.  Direktorius 1 1 

2. Direktoriaus  pavaduotojas socialiniams 

reikalams 

1 1 

3. Vyresnysis buhalteris 1 1 

4. Personalo specialistas 1 1 

5. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 

6. Darbininkas 1 1 

7. Vairuotojas 1 1 

8. Atsakingas už elektros ūkį 0,25 - 

9. Buitinių paslaugų specialistas 1 1 
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ų
 10. Socialinis darbuotojas 1,2  1 

11. Socialinio darbuotojo padėjėjas 7 7 

12. Užimtumo specialistas 1 1 

13. Gydytojas 1 - 



14. Slaugytojas 1 1 

15. Vyresnysis virėjas 1 1 

16. Virėjas 1 1 

17. Skalbėjas 1 1 

18. Valytojas 1 1 

Padalini

ų 

A ir B 

19. Socialinis darbuotojas 1 1 

21. Socialinio darbuotojo padėjėjas 9 6 

Iš viso:  

Patvirtintų etatų skaičius – 33,45 

Užimtų etatų skaičius – 29,0 

Laisvų etatų – 4,45 

Darbuotojų skaičius – 29,0 

33,45 29,0 

 

 

Nekilnojamasis turtas 

 

Globos namai patikėjimo teise valdo savivaldybės nekilnojamąjį turtą, adresu: Vilties g. 

10, Čiužiakampio k., Gerviškių sen. (Savarankiško gyvenimo namai „B“), Vilties g. 12, 

Čiužiakampio k., Gerviškių sen. (Savarankiško gyvenimo namai „A“) ir Vilties g. 14, Čiužiakampio 

k., Gerviškių sen. (Senelių globos namai). 

 

Faktinis (bendras) plotas Faktinis bendras plotas 

1 asmeniui 

Faktinis gyvenamasis plotas 

1 asmeniui 
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 Bendras plotas 

1028,75 kv. m.  

 

34,29 kv. m. 
 

 

13,06 kv. m. 

Gyvenamasis 

plotas kv. m. 

391,87 
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Bendras plotas 

487,50 kv.m.   

 

 

24,38 kv. m. 

 

 

9,88 kv. m Gyvenamasis 

plotas 197,52  

kv.m.  
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Bendras plotas 

592,64 kv.m.   
 

 

29,63 kv. m. 

 

 

12,6 kv. m. 
Gyvenamasis 

plotas 251,90 kv.m.  

 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS PRITAIKYMAS 

Globos namų pastatas yra pritaikytas gyventojų poreikiams ir skirtas apgyvendinti 30 

asmenų. Globos namuose yra įrengta rekuperacinė oro vėdinimo sistema, neįgalių asmenų kėlimo 

keltuvas. 

 

Patalpos pavadinimas 

Rūsys Koplyčia ir zakristija 

Drabužių skalbykla 



Drabužių džiovykla 

Drabužių skalbykla gyventojams 

Virtuvėlė 

Sandėliai 

I-as aukštas 3 triviečiai gyvenamieji kambariai 

Socialinio darbuotojo padėjėjų kabinetas 

Poilsio salė 

Valgykla 

Virtuvė 

Medicinos kabinetas 

II-as aukštas 9 dviviečiai gyvenamieji kambariai. 

Kiekviename kambaryje yra san. mazgas. 

5 personalo kabinetai 

Holas gyventojų poilsiui 

Rūkomasis 

Mansarda 3 vienviečiai gyvenamieji  kambariai 

3 kabinetai 

Pagalbinės tech. patalpos 

 

III SKYRIUS 

GYVENTOJŲ KAITA 2020 M. 

Senelių globos namų gyventojų išvykimas ir atvykimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  metais į Globos namus 

atvyko 8 nauji gyventojai, išvyko 

– 9 gyventojai ( 7 mirė; 1 – 

išvyko į kitą globos įstaigą, 1-

gyventi pas giminę). 

 

 

Senelių globos namų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2020 m. gruodžio 31 d.: 

 

Rodiklio pavadinimas 

Amžius, metais 
Iš 

vis

o 
iki 30 

30–

49 

50-

59 

60

–

64  

65

–

69  

70–

74 

75

–

79  

80

–

84 

85 ir 

vyre

sni 

Gyventojų skaičius, iš viso  1 - 1  3    6   3   6   7 27 

iš jų: 

 moterys - - - - 1 1 0 1    4 7 

vyrai - 1 - 1 2 5 3 5 3 20 

Iš viso gyventojų skaičiaus:            

Gyventojų skaičius metų pradžioje 28 

Atvyko per metus 8 

iš jų atvyko  

iš: 

kitos globos įstaigos - 

savų, giminių, globėjų namų 5 

ligoninės 3 

kita - 

Išvyko per metus  9 

iš jų: 

į kitą globos įstaigą 1 

į slaugos ligoninę - 

nuolat gyventi į namus, pas 

gimines ar globėjus 1 
 mirė 7 
 

Gyventojų skaičius metų pabaigoje 27 
 



su fizine (kūno) negalia - - - 1 1 1 - 2 3 8 

su psichine (dėl psichikos 

ligos) negalia - - - - - - - 2 1 3 

su proto (dėl intelekto 

sutrikimų) negalia - 1 - - 1 1 - - - 3 

su sunkia negalia - - - - 1 - - - 1 2 

 

Apgyvendinimo Globos namuose trukmė: 

Gyventojų apgyvendinimo 

globos namuose trukmė 

Metai 

Iš viso 
iki 1 1-3 3-5 

5-

10  

10-

15  

15-

19 
20 + 

Gyventojų skaičius 8 8 3   4    1     -  3 27 

 

Gyventojų skaičius pagal seniūnijas: 

Rodiklio pavadinimas 

  Seniūnijos 

Iš 

viso 
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Gyventojų skaičius pagal 

seniūnijas iš kurių 

atvyko 2 1 2 6 1 4 4 - - 1 6 - - 27 

 

Savarankiško gyvenimo namų gyventojų išvykimas ir atvykimas: 

Potencialus klientas ar jo įgaliotas asmuo prieš apsigyvenant įstaigoje gali apsilankyti 

centre, susipažinti su jo gyvenimo sąlygomis, aplinka, paslaugų kokybe ir įsitikinti, kad pasirinkta 

įstaiga gali patenkinti jo poreikius. Iš viso per 2020 metus Savarankiško gyvenimo namuose buvo 

apgyvendinti 26 nauji gyventojai, 20 gyventojų išvyko. 2020 metais paruošta ir pasirašyta 6 (B) ir 9 

(A) sutartys ir 29 susitarimai prie sutarčių su Savarankiško gyvenimo namų paslaugų gavėjais.  

 

Savarankiško gyvenimo namų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2020 m. gruodžio 31 

d.: 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 17 

Atvyko per metus 26 

iš jų atvyko  

iš: 

kitos globos įstaigos  5 

savų ar giminių, globėjų 

namų 
20 

ligoninės 1 

kitur: 

gyveno pas draugus  

gyveno pas draugus - 

Nuomojosi butą - 

Išvyko per metus  20 

iš jų: 

į kitą globos įstaigą           1 

nuolat gyventi į namus, pas 

gimines ar globėjus 19 
 mirė - 
 

Gyventojų skaičius metų pabaigoje 23 
 



Rodiklio pavadinimas 

Amžius, metais 
Iš 

vis

o 
iki 5 5–10 

11–

18 

18

–

31 

32

–

45  

46

–

56 

56

–

66 

67

–

77 

78 ir 

vyres

ni 

Gyventojų skaičius, iš viso 8 - 3 4 5 - 1 2 - 23 

iš jų: 

 moterys 2 - 1 3 3 - 1 1 - 

    

11 

vyrai 6 - 2 1 2 - - 1 - 12 

Iš viso gyventojų skaičiaus:  

          su fizine (kūno) negalia - - - - - - - -  - 

su psichine (dėl psichikos 

ligos) negalia - - - 1 

 

- - - - 1 

su proto (dėl intelekto 

sutrikimų) negalia - - - - 1 - - - - 1 

su sunkia negalia - - - - - - - - - - 

 

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose trukmė: 

Gyventojų apgyvendinimo 

Savarankiško gyvenimo 

namuose trukmė 

Metai 

Iš viso 
1 2 3 4  

5 ir 

daugiau 

Gyventojų skaičius 11 5 - 2 

 

5 23 

  

 

Rodiklio pavadinimas 

Seniūnijos 

Iš viso 
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Gyventojų skaičius pagal 

seniūnijas iš kurių 

atvyko - 1 - - 7 1 - - - 8 8 1 - 26 

 

IV SKYRIUS 

MISIJA, VIZIJA, TEIKIAMOS PASLAUGOS 

Globos namų misija – apgyvendinti žmones, kurie dėl senatvės ar negalios negali 

savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai ar artimieji dėl subjektyvių 

priežasčių negali prižiūrėti jų namuose.  

Globos namų vizija - patenkinti pagyvenusių ir suaugusių žmonių su negalia gyvybinius 

poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, sukurti aplinką, kurioje jie 

galėtų saugiai jaustis ir ugdyti savarankiškumą, saugoti bei ginti jų teises užtikrinant socialines 

paslaugas. 

 

Senelių globos namuose teikiamos paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

PASLAUGA PASLAUGOS APRAŠYMAS 

1. INFORMAVIMAS Globos namų darbuotojai gyventojams ir jų artimiesiems 

teikia informaciją apie socialinės globos paslaugas globos 

namuose, teikiamą socialinę pagalbą ir paramą 

savivaldybėse ir kitais aktualiais klausimais. Globos 



namuose sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją 

suprantama forma. Užtikrinamas informacijos apie asmenį 

konfidencialumas. 

2. KONSULTAVIMAS 

 

Globos namų gyventojai supažindinami su vidaus tvarkos 

taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Kartu su gyventojais (ir 

jų artimaisiais) analizuojamos probleminės asmens slaugos 

ir/ar socialinės globos situacijos, ieškoma veiksmingų 

problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją. Sudaromos 

sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų 

institucijų specialistais. 

3. TARPININKAVIMAS IR 

ATSTOVAVIMAS 

 

Suteikiama pagalba gyventojams sprendžiant įvairias asmens 

problemas (pilietines, teisines, sveikatos, ūkines, buitines, 

tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir kt.), 

tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (socialinių 

paslaugų įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų 

specialistų arba asmenų). 

Atstovaujama neveiksnių asmenų (ginant jų teisėtus 

interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai ar 

yra asmens globėjas ir/ar turto 

administratorius. Tarpininkaujama asmeniui kitose 

institucijose. 

4. APGYVENDINIMAS 

 

Globos namų gyventojui suteikiamas gyvenamasis plotas 

apgyvendinant 1,2,3 vietų kambariuose (pagal galimybes 

derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). 

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems 

poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos 

(skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.). 

5. KASDIENINIO 

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMAS IR 

PALAIKYMAS 

 

Teikiama pagalba tvarkant gyventojų asmenines pinigines 

lėšas, apsiperkant (gyventojų pageidavimu sudaromos 

sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), atliekant asmeninės 

higienos, planuojant buitinius darbus, bendraujant ir pan. 

Paslauga siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį 

savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar 

visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama 

dalyvauti tenkinant savo poreikius. Darbinė veikla 

(užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal 

parengtus veiklos planus. Sudaromos sąlygos pasirinkti 

globos namuose siūlomas užimtumo veiklas ir kt. 

6. LAISVALAIKIO 

ORGANIZAVIMAS 

 

Globos namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas 

pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius. 

Savo laisvą laiką gyventojai gali leisti treniruoklių salėje, 

bibliotekoje, žiūrėti kino filmus, bendrauti. Gyventojai 

savarankiškai priima sprendimus dėl laisvalaikio praleidimo 

formų ir būdų. 

7. PAGALBA RENGIANTIS, 

MAITINANTIS, 

PRAUSIANTIS IR KT. 

POBŪDŽIO PAGALBA 

Maitinantis, rengiantis, prausiantis, tuštinantis, šlapinantis ir 

kt. teikiama individuali, diskretiška pagalba nuolat 24 val. 

per parą. 



8. ASMENINĖS HIGIENOS 

PASLAUGŲ 

ORGANIZAVIMAS 

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos: 

1. Gyventojai aprūpinami individualiomis higienos 

priemonėmis (pagal globos namų galimybes ir normatyvus); 

2. Drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, 

rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau 

kaip kas 7 dienas); 

3. Pagalba tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl 

negalios patys negali tvarkytis kambarių); 

4. Naudojimosi dušu, vonia (maudoma/si pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip kartą per savaitę); 

5. Pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, 

barzdos skutimas ir kt.) procedūras; 

6. Gyventojui su sunkia negalia kasdien atliekamos kūno 

priežiūros procedūros, maudomas ne rečiau kaip vieną kartą 

per savaitę; Iš dalies savarankiški asmenys patys naudojasi 

dušu, vonia ir kt. 

9. MAITINIMAS Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 

kartus per dieną.  

10. SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGOS (SLAUGA) 

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra 

poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.Organizuojamos 

gydytojų specialistų konsultacijos, jei būtina, gyventojai 

hospitalizuojami, lydimi į asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, sanatorijas. 

11. KITOS PASLAUGOS, 

REIKALINGOS 

ASMENIUI PAGAL JO 

SAVARANKIŠKUMO 

LYGĮ 

Globos namų gyventojams užsakoma spauda, interneto 

prieiga, teikiamos transporto ir kitos paslaugos. Laidojimo 

apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių 

priežiūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikiamų paslaugų periodiškumas 

 Eil. 

Nr. 
Bazinių paslaugų pavadinimas Reikalavimai bei pastabos 

1. Maisto pristatymas į kambarį Pagal poreikį 4 kartus per dieną; 

2. Maitinimas 4 kartus per dieną; 

2.1. Ruošiamas valgiaraštis pagal 

gyventojų fiziologinius poreikius 

Kiekvieną dieną; 

 

2.2. Plečiamas patiekalų asortimentas Pagal poreikį. 

3. Dietinis mitybos organizavimas Pagal gydytojo paskyrimą; 

4. Būstas  1-am asmeniui ne mažesnis kaip 5 m². 

miegamasis plotas. Bendras plotas ne mažesnis 

kaip 9 m2  

5. Inventorius Kiekvienam gyventojui – lova, spintelė, kėdė, 

spinta. 

Stalas – vienas keliems asmenims (arba pagal 

poreikį). 

6 Buitinės paslaugos:  



 6.1. skalbimas- lyginimas Pagal poreikį; 

6.2. patalynės keitimas Kas 7 dienas arba dažniau, pagal poreikį; 

6.3. patalpų tvarkymas Kasdieną. 

7 Asmens higienos paslaugos:  

 7.1. maudymas Kas 7 dienas arba dažniau, pagal poreikį; 

7.2. plaukų kirpimas 1 kartą per mėnesį arba pagal poreikį; 

7.3. nagų kirpimas  2 kartus per mėnesį arba dažniau; 

7.4. barzdos skutimas Kas antrą dieną; 

7.5. prausimas 2 kartus per dieną ar dažniau pagal poreikį. 

8 Sveikatos priežiūros paslaugos:   

 8.1. lydėjimas į gydymo įstaigą   Pagal poreikį; 

8.2. aprūpinimas būtiniausiais 

medikamentais 

Pagal poreikį; 

 

8.3. pragulų profilaktika Kasdieną. 

9. Užimtumas:  

 9.1. dalyvavimas globos namuose 

vykstančiuose renginiuose 

Pagal gyventojų poreikius ir galimybes; 

 

9.2. dvasinių poreikių tenkinimas Pagal poreikius ir galimybes; 

9.3. individualus arba grupinis darbas su 

globotiniais 

Pagal planą 

10.  Laidotuvių organizavimas Pagal poreikį. 

 

Socialinio darbo paslaugos: 

2020 m. Globos namuose dirbo 1 socialinis darbuotojas ir 1 užimtumo specialistas. 

Socialinio darbo paslaugos gyventojams teikiamos pagal sudaromus individualius socialinės globos 

planus (toliau ISGP). ISGP senyvo amžiaus asmeniui sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, 

asmeniui su negalia – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į globos namus. Toliau 

planas nuolat pildomas, esant gyventojo poreikio pokyčiui – planas tikslinamas, arba sudaromas iš 

naujo, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Naujai atvykusį gyventoją socialinis darbuotojas 

supažindina su Globos namais, gyventojais, darbuotojais, jo taisyklėmis, padeda adaptuotis 

įstaigoje.   

Globos namų gyventojams yra sudaromos sąlygos gyventi kasdieninį gyvenimą, yra 

atsižvelgiama į kiekvieno asmens socialinius, medicininius, psichologinius bei kitus poreikius. 

Pagal galimybę gyventojas yra įgalinamas spręsti kylančias problemas, yra nuolat siekiama, kad 

gyventojas išliktų kuo ilgiau savarankiškas. Savarankiškumo įgūdžiai ugdomi užimtumo dėka. 

Pagal gyventojų poreikį yra organizuojamos psichologo paslaugos. 

Globos namuose gyventojas gali pagal savo galimybes tvarkyti savo buitį, finansus, 

išreikšti pilietinę valią, tenkinti dvasinius poreikius (mišios vyksta kiekvieną savaitę Globos namų 

koplyčioje arba organizuojamas išvykimas į Cerkvę - ne karantino metu). Pagal norą – gyventojas 

gali laisvai pasigamti maisto Globos namų virtuvėlėje. 

Daugelis globos namų gyventojų yra vieniši, nelankomi artimųjų, todėl Globos namai 

organizuoja ir gyventojų laidojimą, kapaviečių priežiūrą, paminklų įrengimą.  

Siekiant užtikrinti gyventojo visapusį poreikių tenkinimą, yra bedradarbiaujama su kitų 

įstaigų specialistais. Už įstaigos ribų socialinis darbuotojas lydi gyventoją, tarpininkauja arba 

atstovauja sprendžiant gyventojo klausimus.  

Globos namuose pagal slenkantį darbo grafiką (nustatyta suminė darbo laiko apskaita) 

dirba 7 socialinio darbuotojo padėjėjai. Socialinio darbuotojo padėjėjų darbas yra teisiogiai susijęs 

su kasdienine gyventojų priežiūra bei slauga. Soc. darbuotojo padėjėjų pagrindinė darbo užduotis – 

gyventojo gera savijauta. Darbuotojų darbas skirstomas į rytines, dienos ir vakaro/nakties paslaugas 

gyventojui. Rytinės – gyventojų kėlimas, prausimas, sauskelnių keitimas, pusryčių išdalinimas, 

pagalba valgant arba maitinant gyventoją. Dienos – asmens higienos priežiūra - maudymas, kojų ir 

rankų nagų karpymas, skutimas, sauskelnių keitimas, patalynės keitimas, drabužių švaros priežiūra, 

nesavarankiškų gyventojų išvežimas į gryną orą, pietų dalinimas ir kitos svarbios gyventojui 



paslaugos. Vakaro/nakties metu socialinio darbuotojo padėjėjai ir toliau rūpinasi gyventoju – dalina 

vakarienę, maitina, keičia sauskelnes, nakties metu stebi gyventojų būseną, teikia reikiamą pagalbą 

(esant gyventojo sveikatos būklės pablogėjimui – kviečia greitąją medicinos pagalbą). 

 

Maitinimo organizavimas 

2020 m. Globos namų vieno gyventojo vienos dienos mitybai buvo skirta 3,42 Eur, švenčių 

dienomis - 4,29 Eur. Iš tos sumos 30% buvo skirta pusryčiams, 40% - pietums, 10% - pavakariams 

ir 20% - vakarienei. 

Iš 27 gyventojų 9 valgė (karantino metu 3 gyv.) valgykloje, kitiems 18 gyventojų maistas 

yra išvežiojamas po kambarius marmituose, palaikančiuose maisto temperatūrą. Gyventojai, kurie 

savarankiškai negali nusileisti į valgyklą, yra nuleidžiami iš antro aukšto į pirmą ir pakeliami 

kėlimo platforma. Gyventojus, kurie negali pavalgyti savarankiškai, maitina socialinio darbuotojo 

padėjėjai pagal sudarytą maitinimo grafiką. Maitinimas buvo organizuojamas prisilaikant sezoninių 

valgiaraščių. Pagal galimybes buvo atsižvelgiama į globos namų gyventojų pageidavimus ir 

pasiūlymus. Be kasdieninių valgiaraščių Globos namuose buvo sudaromi ir šventiniai valgiaraščiai 

(Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų). Siekiant užtikrinti saugią ir higienišką maisto tvarkymo 

aplinką, darbe buvo remiamasi Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. 

Užtikrinama apsauga nuo užteršimo ir kenkėjų. 

Nuo 2017 m. liepos mėnesio buvo įvestas naujas gyventojų maitinimo perspektyvinis 

valgiaraštis, kurį pagal užsakymą sudarė UAB „VR Trading“. Valgiaraštis parengtas vadovaujantis 

Lietuvos higienos norma HN 125:2011. Patiekalai ruošiami pagal parengtas technologines korteles. 

 

Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos Reikalavimai 

1. Gyventojai aprūpinti medikamentais Pagal gydytojų 

išrašytus receptus 

2.  Organizuota slauga ir slaugymas, įvertinus kiekvieno gyventojo 

sveikatos būklę 

Pagal poreikį 

3. Gydytojo paskirtų vaistų padavimas laiku Kiekvieną dieną 

4. Gydytojo paskirtų vaistų suleidimas į raumenis, veną Pagal poreikį 

5 Kraujo spaudimo matavimas, žaizdų higiena Kiekvieną dieną 

6. Pragulų profilaktika ir žaizdų gydymas Pagal poreikį 

7. Gyventojų nuvežimas į PSPĮ konsultacijoms, pas gydytojus specialistus, 

hospitalizavimas pagal gydytojų siuntimus. 

Pagal poreikį 

 

2020 m. Globos namų medikamentų ir medicininių prekių išlaidoms metams buvo 

sumokėta 4200,00 Eur. Lėšos skirstomos pagal patvirtintą Medikamentų gavimo, saugojimo, 

išdavimo ir nurašymo tvarką.  

Įstaigoje yra 1 bendrosios praktikos slaugytojo etatas. Slaugytoja medikamentus išduodavo 

pagal gydytojo išrašytus receptus ir paskyrimus kiekvienam gyventojui, organizavo sveikatos 

priežiūros specialistų konsultacijas, lydėjo į gydymo įstaigas.  

Yra gyventojų, kuriems nuolat reikalingos slaugos priemonės (sauskelnės, vienkartiniai 

įklotai). Ligoniai buvo vežami į stacionarią gydymo įstaigą, nuvežami ir palydimi į pirminės 

sveikatos priežiūros centrą.  

Per 2020 m. gyventojai į asmens sveikatos priežiūros įstaigas iš viso buvo nuvežti ir 

palydėti 237 kartus. Gyventojus pas specialistus lydėjo slaugytoja arba socialinė darbuotoja. 

Dažniausiai globotiniai buvo vežami pas šeimos gydytojus, rečiau specialistų konsultacijoms 

Vilniuje. Kiekvienas gyventojas yra prirašytas pas šeimos gydytoją Šalčininkų pirminės sveikatos 

priežiūros centre. 

Pagal poreikį globos namų gyventojai  aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis. 

Dėl testų COVID-19 pridavimo - darbuotojai ir gyventojai buvo nuvežti į Vilnių apie 30 

kartų, į Šalčininkus 25 kartus . 

 



Gyventojų naudojamos pagalbinės priemonės 2020 m. gruodžio 31 d.: 
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Išduota priemonių globos 

namų 

 

4 

 

1 

 

3 

 

5 

 

- 

 

- 

 

13 

Išrašyta pagal receptą - - - - 1 - 1 

Atsivežė savo - - - - - - - 

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos: 

Savarankiško gyvenimo namų misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas 

savarankiško gyvenimo namų gyventojams, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo 

sąlygas, teikti socialinį saugumą jiems artimoje namų aplinkoje bei ugdyti ir palaikyti savarankiško 

gyvenimo įgūdžius, sudarant galimybes individualiems gyventojų gebėjimams vystytis ir 

visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjai apgyvendinami atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, interesus ir kt.  

Savarankiško gyvenimo namų vizija – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos tobulėjanti ir 

kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, užtikrinanti jos gyventojų poreikius bei 

suteikianti galimybes kiekvieno iš jų saviraiškai.  

Savarankiško gyvenimo namų pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės priežiūros 

paslaugų teikimas. 

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos: 
 informavimas; 

 konsultavimas; 

 tarpininkavimas ir atstovavimas; 

 apgyvendinimas; 

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje, tvarkant  

 pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir 

pan.); 

 transporto organizavimas; 

 užimtumo organizavimas; 

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos; 

 asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kitos paslaugos. 

 

Savarankiško gyvenimo namuose A,  paslaugos teikiamos iš dalies nesavarankiškiems 

senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar jų šeimoms. Savarankiško gyvenimo namuose B 

apgyvendinami socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, kuriems yra nustatytas 

socialinės priežiūros poreikis. Per 2020 m. Savarankiško gyvenimo namuose gyveno 5 socialinės 

rizikos šeimos su mažamečiais vaikas. 

Savarankiško gyvenimo  namų gyventojai, kaip ir bet kurie kiti šalies gyventojai, turi 

tokias pat teises pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydantį gydytoją, kaip tai reglamentuoja 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 ,,Dėl Gyventojų prirašymo 

prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“. Įstaigoje neribojami gyventojo 

pageidavimai pasiekti norimą įstaigą ar gydytoją. Savarankiškesniems gyventojams personalas 

tarpininkauja gaunant sveikatos priežiūros paslaugas: gyventojui primenama, kada reikia kreiptis į 

gydytoją, organizuojamos bendros akcijos nuvykti pasitikrinti pas gydytojus, padedama 



užsiregistruoti pas juos, jie, jeigu reikia, yra lydimi socialinio darbuotojo arba socialinio darbuotojo 

padėjėjo, nuolat peržiūrima neįgaliųjų gyventojų darbingumo lygis, specialieji poreikiai. 

Savarankiško gyvenimo namuose 1 gyventoja turi psichinę negalią ir 1 gyventoja turi proto 

negalią.  

Savarankiško gyvenimo namų gyventojams organizuotos sveikatos priežiūros paslaugos 

gydymo įstaigose: 

 Šalčininkų ligoninės greitosios pagalbos specialistų paslaugos; 

 Konsultacijos  Šalčininkų poliklinikoje; 

Savarankiško gyvenimo namų gyventojų lydėjimas ir atstovavimas įvairiose III lygio 

gydymo įstaigose: 

 Vilniaus miesto ligoninėse; 

 Šalčininkų miesto ligoninėse; 

Organizuojamas stacionarus gyventojų gydymasis ligoninėse:  

 Šalčininkų ligoninėje; 

 Vilniaus miesto ligoninėse;   

 Naujos Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje. 

Visi gyventojai gauna visas LR Sveikatos draudimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 55-1287) 

numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo ir yra aprūpinti kompensuojamų vaistų pasais. 

Savarankiško gyvenimo namuose skatinamas gyventojų savarankiškumas pagal 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimo ir socialinių įgūdžių programą. Gyventojas kambaryje 

gali turėti savo asmeninių daiktų, kuriuos jis pats tvarko.  Savarankiško gyvenimo namų 

gyventojams yra sudaromos galimybės patiems apsirūpinti maisto produktais ir drabužiais. 

Kiekvieną antradienį ir penktadienį savarankiškesni gyventojai turi galimybę lydimi socialinio 

darbuotojo padėjėjo nuvykti į vietinę parduotuvę, nusipirkti maisto produktų. Nesavarankiškiems 

gyventojams socialinė darbuotoja padėjėja nuperka pageidaujamus maisto produktus ir kitas prekes. 

Suteikiant gyventojams apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose yra 

užtikrinama jų priežiūra, sprendžiamos patirtos krizės, elgesio ir kitos problemos, teikiamos 

socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos priežiūros bei kitos 

paslaugos. Gyventojams yra sudarytos sąlygos naudotis virtuvėmis, televizoriais, kompiuteriais ir 

kita buitine technika. Sprendžiant gyventojų klausimus, visų pirma sprendžiamas jų užimtumas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba namų ruošoje, tvarkant pinigų 

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus).  

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

 2020 m. planas, Eur 2020 m. faktinės išlaidos, 

Eur 

I. Savivaldybės lėšos 464200 430035 

1. Darbo užmokestis 387000 356094 

2. Įmokos sodrai 5700 5191 

3. Medikamentai 4200 4200 

4. Ryšių paslaugos 1400 1393 

5. Transporto išlaikymas 3100 3086 

6. Aprangai ir patalynei 0,00 0,00 

7. Komandiruotės   

8. Einamasis remontas 1500 1461 

9. Kvalifikacijos kėlimas 600 587 

10. Komunalinės paslaugos iš jų: 19300 18016 

10.1. šildymui 14000 12982 

10.2. elektra   

10.3. šaltas vanduo 3300 3179 

10.4. kietos atliek. (šiukšlės) 2000 1855 



11. Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo 

3000 2504 

12. Reprezentacinės išlaidos   

13. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

1800 1800 

14. Darbdavių soc. parama 1700 865 

15. Ilgalaikis turtas                  34900 34838 

II.Valstybės lėšos (premija 

pandėmijos situacijos metų) 

10000 10000 

1. Darbo užmokestis (prėmija) 9857 9857 

2. Sodros įmokos 143 143 

III. Spec. lėšos 80700 83925 

1. Mityba 26387 26286 

2. Medikamentai 6812 8431 

3. Ryšių paslaugos 392 391 

4. Transporto išlaikymas 1174                   1430  

5. Aprangai ir patalynei 3254 3254 

6. Einamasis remontas  1071 1071 

7. Kvalifikacijos kėlimas  0,00 0,00 

8. Komunalinės paslaugos iš jų:  16042 16042 

8.1. šildymui 0,00 0,0 

8.2. elektra  15857 15857 

8.3. šaltas vanduo 0,00 0,00 

8.4. kietos atliek. (šiukšlės) 185 185 

9. Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo 

920 946 

10. Reprezentacinės išlaidos 0,00 1430 

11. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

15638 15638 

12. Ilgalaikis turtas 9010 9006 

IV. Valstybės lėšos 6100 6094 

1. Medikamentai  6100 6094 

Iš viso: 561000 530054 

 

DAIKTINĖ RĖMĖJŲ PARAMA 2020 METAI (Eurais) 

Mėnuo Drabužiai 

ir avalynė 

(patalynė) 

Valymo 

priemonės 

Tecninės 

priemonės 

(Dizenf.sk

.) 

Asmens 

apsaugos 

priemonės

AAP 

Maisto 

produktai 

Iš viso: 

Sausis - - - - - - 

Vasaris - - - - - - 

Kovas - - - - - - 

Balandis - - - -  - 

Gegužė -  -  -  

Birželis -  - - -  

Liepa -  - - -  

Rugpjūtis -  232,32 828,04 - 1060,36 

Rugsėjis       

Spalis -  - 723,60 - 723,60 

Lapkritis -  - - -  

Gruodis -  -  -  

Iš viso:   232,32 1551,64  1783,96 



 

VI SKYRIUS  

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

2020 m. buvo organizuojami darbuotojų pasitarimai, kuriuose aptariami veiklos vykdymo, 

organizaciniai, ūkiniai, finansiniai, einamieji darbai bei metiniai darbo planai, problemos ir jų 

sprendimo būdai. Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį buvo rengiami visuotiniai darbuotojų 

susirinkimai.  

Globos namų veiklos licencijos: 

 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos išduota veiklos licencija: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) 

suaugusiems asmenims su negalia“. 

 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos išduota veiklos licencija „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo 

amžiaus  asmenims“. 

 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos išduota licencija „Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija“ bendrosios 

asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos) paslaugs teikti. 

Globos namų veiklos leidimai: 

 Globos namai turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimą-higienos pasą 

bendrosios praktikos slaugos paslaugoms teikti. 

 Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimą-higienos pasą stacionarių suaugusiųjų 

globos ir slaugos įstaigų veiklai 30 gyvenamųjų vietų. 

Gaisrinė sauga. Globos namuose organizuojant gaisrinę saugą laikytasi pagrindinių 

Gaisrinės saugos taisyklių, teisės aktų ir aktualių jų redakcijų reikalavimų, reglamentuojančių 

gaisrinę saugą. Globos namų padalinyje Savarankiško gyvenimo namuose iškabinti evakuacijos 

planai, gesintuvai, veiksmų planai kilus gaisrui.  

Renginiai ir laisvalaikis: 

2020 m. sausio mėn.: 

 Gyventojos 90-ojo jubiliejaus šventė. 

 1991 m. sausio 13 d. įvykių minėjimas. 

 Šalčininkų r. J. Sniadeckio gimnazijos mokinių sveikinimas ir dovanėlės 

gyventojams. 

 Sausio 21 d. senelių diena. 

 „Svečiuose muzika„  S. Moniuškos menų mokyklos mokinių koncertas. 

2020 m. vasario mėn.: 

 Šv. Valentino dienos žaidimai. 

 Vasario 16 d. minėjimas. 

 Užgavėnių šventė. 

2020 m. kovo mėn.:  

 Kovo 8-osios sveikinimai. 

 Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. 

2020 m. balandžio mėn.: 

 Juokų ir melagių diena. 

 Margučių marginimas. 

 Šv. Velykų pusryčiai. 

2020 m. gegužės mėn.: 

 „Prisiliesk prie gamtos“ - gyventojai sodino gėles, tvarkė teritoriją ir gėlynus. 

2020 m. birželio mėn.: 

 Laisvalaikis gamtoje. 

2020m. liepos mėn.  

 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. 

2020 m. rugsėjo mėn.  



 Socialinių darbuotojų dienos minėjimas. 

2020 m. spalio mėn.  

 Piešinių paroda tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. 

2020 m. lapkričio mėn.: 

 Vėlinės. Kapų lankymas. Žvakučių uždegimas ant mirusių Globos namų gyventojų 

kapų. 

 Globos namų gyventojų rudeninių piešinių paroda. 

2020 m. gruodžio mėn.  

 Kalėdinių dekoracijų kabinimas, eglučių puošimas. 

 Imbierinių sausainių kepimas ir dekoravimas. 

 Kūčiukų kepimas Kalėdoms. 

 Šv. Kūčių vakarienė. 

Organizuojant užimtumą senyvo amžiaus gyventojams bei gyventojams su negalia, 

svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus darbas. Kadangi mūsų įstaigoje 

daugiausia gyvena vyresnio amžiaus gyventojai bei asmenys su negalia, todėl šį poreikį jie tenkina 

individualių susitikimų metu su darbuotojais bei atvykusiais jų aplankyti artimaisiais, svečiais, taip 

pat bendruose renginiuose.  

 Šiais metais dėl karantino, siekiant išvengti Covid-19 ligos plitimo ir laikantis 

rekomendacijų, gyventojų užimtumas buvo organizuojamas laikantis individualaus darbo principo. 

Siekiant išvengti rizikos, teko atsisakyti didesnių renginių, koncertų, kitų veiklų, reikalaujančių 

didesnių žmonių susibūrimų. 

 Savarankiškesnių globos namų gyventojų bendravimo galimybių laukas yra platesnis. 

Pagal sudarytą užsiėmimų planą globos namuose ir Savarankiško gyvenimo namuose užimtumo 

specialistė veda užsiėmimus su gyventojais, kurių metu daromos sveikinimo atvirutės, dekoracijos 

didžiosioms metų šventėms. Visi gyventojai sveikinami gimtadienių, jubiliejų proga. Nuolat yra 

palaikomi socialiniai įgūdžiai gaminant maistą sau, savarankiškesni gyventojai džiaugiasi galėdami 

pasidalinti kepiniais su silpnesniais gyventojais. Dėl sunkios sveikatos būklės didžioji dalis 

globotinių negali dalyvauti organizuojamoje bendroje kultūrinėje veikloje, užsiėmimuose, todėl su 

šiais globotiniais yra dirbama individualiai. 

                                                         

VII SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams: 

 „Pažintinės funkcijos ir emociniai ypatumai senėjimo procese bei pagalba klientams“ 

– 8 ak. val.  

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: 

 „Maitinimo organizavimas suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos 

įstaigose. Aktualijos ir problemos“.  

Vyresnioji buhalterė: 

 „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2020 m. teisės 

aktų pakeitimų apžvalga“.  

Socialinė darbuotoja (Senelių globos namai):  

 „Konfliktų valdymas be pykčio, naudojant racionalius emocinio elgesio terapijos 

principus“ 8 ak. val.  

 „Asmens duomenų apsaugos teorinės ir praktinės problemos bei jų sprendimo būdai 

socialinių paslaugų įstaigose“ – 8 ak. val.        

Socialinė darbuotoja (Savarankiško gyvenimo namai): 

 Mokymai „SafeTALK“. 

Užimtumo specialistė: 

 „Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija“ 16 ak. val. 

Personalo specialistė: 

 „Asmens duomenų apsaugos teorinės ir praktinės problemos bei jų sprendimo būdai 

socialinių paslaugų įstaigose“ – 8 ak. val.     



Slaugytoja: 

 „Maitinimo organizavimas suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos 

įstaigose. Aktualijos ir problemos“.  

 

VIII SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMAS 

Bendradarbiaujama su Šalčininkų rajono Gerviškių seniūnija bei kitomis rajono 

seniūnijomis, iš kurių atvyksta gyventojai, su Šalčininkų rajono socialinių paslaugų centru, Jano 

Sniadeckio gimnazija. 2010 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono 

savivaldybės Juodšilių seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centru, 2012 m. – su Lenkijos 

Respublikos Tčevo miesto senelių globos namais. Taip pat bendradarbiaujama su Carito 

savanoriais, Šalčininkų Dievo gailestingumo bendruomene. 

__________________________________ 

 

 

 

Regina Sokolovič, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, tel. 8 380 30172, el. p. 

regina.sokolovic@salcininkai.lt 


