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PATVIRTINTA: 

Čiužiakampio senelių globos namų 

direktoriaus 

2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D - 60 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

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 du padalinius. 20 vietų padalinį – Savarankiško gyvenimo 

namus A, adresu Vilties g. 12, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija. Padalinyje  paslaugos 

teikiamos iš dalies nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar jų šeimoms, taip 

pat socialinę riziką patiriančioms šeimoms, sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems teikta 

institucinė vaiko socialinė globa ir kitiems asmenims ir jų šeimoms. Kitas globos namų 20-ies vietų 

padalinys yra Savarankiško gyvenimo namai B, adresu Vilties g. 10, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių 

seniūnija. Į padalinį priimami gyventi socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,  

kuriems yra nustatytas socialinės priežiūros poreikis.  

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 nustatytas  Čiužiakampio senelių globos namų 

pareigybių skaičius – 33,45. 

 

GLOBOS NAMŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Globos namų tikslas – sukurti socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams (senyvo 

amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia) socialiai, psichologiškai, ekonomiškai priimtinas 

gyvenimo sąlygas, patenkinti jų gyvybinius poreikius,  palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai 

jaustis ir ugdyti savarankiškumą, saugoti bei ginti jų teises, užtikrinti visumą paslaugų, numatytų 

Socialinių paslaugų kataloge, t.y.: kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos, sveikatos 

priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, 

individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų 

priežiūrai ir pagalbai. 

2. Globos namų uždaviniai yra: 

2.1. Teikti specialiąsias socialines paslaugas Čiužiakampio senelių globos namų 

gyventojams: 

2.1.1. socialinė priežiūra – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; 

2.1.2. socialinė globa – ilgalaikė ir trumpalaikė. 

2.2. Teikti bendrąsias socialines paslaugas: 

2.2.1. informavimas ir konsultavimas; 

2.2.2. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

2.2.3. maitinimo, transporto, laisvalaikio, religines ir kitas bendrąsias paslaugas. 
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VEIKLOS PLANAS 

 

SOCIALINIS DARBAS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys/veiklos 

pavadinimas 
Data Dalyviai Atsakingas 

1. Supažindinti naujai 

atvykusius gyventojus su 

vidaus tvarkos taisyklėmis, 

jų teisėmis, atsakomybe ir 

pareigomis, teikiamomis 

paslaugomis ir veikla, 

asmens duomenų tvarkymu. 

Atvykus 

gyventojui 

Globos namų 

gyventojai 

 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Socialinė 

darbuotoja 

 

 

2. Tarpininkauti gyventojams 

sprendžiant konfliktus 

stresinėse situacijose, 

siūlant specialistų pagalbą, 

sprendžiant kasdieninio 

gyvenimo problemas ir 

kitais atvejais. 

Esant poreikiui Globos namų 

gyventojai 

 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc. 

reikalams  

 

 Socialinė 

darbuotoja 

3. Stebėti ir pildyti naujai 

atvykusių gyventojų 

adaptacijos lapus. 

Atvykus 

gyventojui (4 

savaitės) 

Globos namų 

gyventojai 

 

Socialinė 

darbuotoja 

4. Pagalba  naujiems 

gyventojams adaptacijos 

periodu. 

Atvykus 

gyventojui 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

Socialinė 

darbuotoja 

5. Informacijos apie 

gyventojus rinkimas, 

analizė, nuolatinis 

papildymas, ISGP plano 

sudarymas. 

Atvykus 

gyventojui per 1-

1,5 mėn. 

Socialinė 

darbuotoja 

 

Užimtumo 

specialistė 

 

Slaugytoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos. 

Socialinė 

darbuotoja 

6. ISGP ir globos poreikio 

vertinimo peržiūra. 

Kartą per metus 

arba pasikeitus 

gyventojo 

situacijai/būklei 

arba esant 

poreikiui 

Socialinė 

darbuotoja 

 

Užimtumo 

specialistė 

 

Slaugytoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos. 

Socialinė 

darbuotoja 

7. Individualus darbas su 

gyventojais. 

Nuolat Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Socialinė 

darbuotoja 
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Užimtumo 

specialistė 

 

Socialinė 

darbuotoja 

8. Konsultacijos socialinio 

darbuotojo padėjėjoms: 

 dėl ISGP peržiūros, 

papildymo, 

patikslinimo ir 

įgyvendinimo; 

 dėl darbo su 

gyventojais; 

 dėl 

bendradarbiavimo su 

gyventojų šeimos 

nariais. 

Pagal poreikį Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Slaugytoja 

Socialinė 

darbuotoja 

9. Konsultacijos ir 

informacijos teikimas 

gyventojų šeimos nariams, 

artimiesiems. 

Pagal poreikį Socialinė 

darbuotoja 

 

Užimtumo 

specialistė 

 

Slaugytoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos. 

Socialinė 

darbuotoja 

10. Darbas su institucijomis: 

 dėl naujų gyventojų 

priėmimo ir 

apgyvendinimo 

(seniūnijos, soc. 

paramos ir sveikatos 

apsaugos skyrius, 

kt., įstaigos); 

 informacijos 

pateikimas (soc. 

paramos ir sveikatos 

apsaugos skyrius, 

VSDFV ir kt.); 

 gyventojų 

perkėlimas į kitas 

įstaigas (slaugos ir 

palaikomojo 

gydymo ligoninė 

Eišiškėse, 

Šalčininkuose) ar 

padalinius 

(Savarankiško 

gyvenimo namai); 

Nuolat Slaugytoja 

 

Socialinė 

darbuotoja 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc. 

reikalams 

 

Socialinė 

darbuotoja 

11. Dalyvavimas su gyventojais 

renginiuose. 

2021 m. Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Socialinė 

darbuotoja 
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Užimtumo 

specialistė 

12. Organizuoti globos namų 

gyventojų tarybos veiklą. 

Pagal planą Išrinkti tarybos 

nariai 

Socialinė 

darbuotoja 

13. Sveikinti kiekvieną 

gyventoją gimtadienio 

proga. 

2021 m. Užimtumo 

specialistė 

 

Soc. darbuotoja 

Užimtumo 

specialistė 

14. Mirusių gyventojų 

laidojimas. 

2021 m. – jei 

artimųjų nėra arba 

jie atsisako laidoti 

Mirusiųjų 

šeimos nariai; 

 

Globos namų 

personalas 

Socialinė 

darbuotoja 

15. Ugdyti ir palaikyti 

gyventojų socialinius, 

buitinius ir darbinius 

įgūdžius, kad jie pagal savo 

galimybes taptų/išliktų kuo 

labiau savarankiški. 

Nuolat Globos namų 

gyventojai 

 

Užimtumo 

specialistė 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjos 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

 

Socialinė 

darbuotoja 

16. Skatinti gyventojų 

savarankišką apsitarnavimą 

valgykloje (atsinešti 

valgymui skirtus įrankius, 

patiekalus, nunešti nešvarius 

indus prie langelio). 

Nuolat Globos namų 

gyventojai 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjos 

17. Sudaryti gyventojų 

maudymo ir patalinės 

keitimo, maitinimo 

gyventojams grafikus. 

Kiekvieną mėnesį Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

Socialinė 

darbuotoja 

18. Organizuoti bendrus visų 

gyventojų susirinkimus. 

Pagal poreikį Globos namų 

gyventojai 

 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai 

Direktorius 

19. Pravesti socialinių paslaugų 

srities darbuotojams 

susirinkimus, aptarti 

atsiradusias problemas, 

atsakyti į rūpimus 

klausimus. 

Pagal poreikį Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc. 

reikalams 

20. Socialinių paslaugų srities 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas (ne mažiau 16 a. 

val.) 

2021 m. Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc.  

reikalams 
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Informacijos apie  

vykstančius renginius, 

seminarus, mokymus, 

paskaitas, konferencijas 

teikimas. 

2021 m. Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

Sudaryti sąlygas 

socialiniams darbuotojams 

ir socialinių darbuotojų 

padėjėjams dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, seminaruose, 

mokymuose. 

2021 m. Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

Sudaryti sąlygas socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojams dalyvauti su 

darbo veikla susijusiuose 

renginiuose, dalintis gerąja 

darbo patirtimi. 

2021 m. Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Užimtumo 

specialistė 

21. Peržiūrėti ir atnaujinti 

vidaus tvarkos taisykles. 

 

2021 m. Socialinė 

darbuotoja 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc. 

reikalams 

Sudaryti socialinių paslaugų 

srities darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo planą 

ir grafiką. 

 

iki 2021 sausio 

31d. 

Parengti socialinių paslaugų 

srities darbuotojų 

supervizijos vykdymo 

tvarką. 

Pagal kompetenciją rengti 

kitus su įstaigos veikla 

susijusius dokumentus. 

 

2021 m. 

Sudaryti 2020 m. veiklos 

ataskaitą. 

iki 2021 sausio 

31d. 

 

GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys/veiklos 

pavadinimas 
Data Dalyviai Atsakingas 

22. Nuolat stebėti gyventojų 

sveikatos būklę, organizuoti 

gyventojų slaugą. 

 

2021 m. - Slaugytoja 
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 Dalyvauti bendrosios 

praktikos slaugytojoms 

rengiamuose kursuose, 

seminaruose. 

 

2021 m.  Slaugytoja 

23. Bendradarbiauti su 

socialiniu darbuotoju 

vertinant gyventojų 

poreikius, sudarant ISGP. 

Nuolat Socialinė 

darbuotoja 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėja 

Slaugytoja 

24. Globos namų gyventojus 

vežti konsultuoti ir gydyti į 

gydymo įstaigas, vykdyti 

šeimos gydytojo (kitų 

gydytojų) nurodymus, 

rekomendacijas. 

 

Nuolat Slaugytoja  Slaugytoja 

25. Tikrinti gyventojų 

asmeninės higienos 

palaikymą ir gyvenamosios 

aplinkos švarą. 

 

Du kartus per 

mėnesį 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

Slaugytoja 

26. Ligonių lankymas asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigose. 

Pagal poreikį Slaugytoja 

 

 

Socialinė 

darbuotoja  

Užimtumo 

specialistė 

 

Slaugytoja 

27. Gyventojų maitinimo 

organizavimas 

2021 m. Slaugytoja  

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

Slaugytoja 

 

KULTŪRINIAI, RELIGINIAI, SVEIKATOS IR UŽIMTUMO RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys/veiklos 

pavadinimas 
Data Dalyviai Atsakingas 

28. Individualios maldos Senelių globos 

namų koplyčia, 

gyventojų 

kambariai 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

29. Trys Karaliai – Šv. Kalėdų 

Stebuklas 

Pavaizduoti piešinyje kaip 

matome „Trys karalius“, 

pristatyti savo piešinį 

kambario kaimynui, arba 

paskaityti apie „Trys 

karalius“ skaitinį. 

Individualus 

darbas/darbas 

grupelėmis  

 

Sausio 6 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 
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Tikslas-skatinti ir palaikyti 

bendravimą tarp gyventojų. 

30. Eglučių ir kalėdinių 

dekoracijų nupuošimas. 

Tikslas – skatinti gyventojų 

savarankiškumą 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis Sausio 

11 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

31. Pokalbių popietė: 

„Prisimename 1991 m. 

sausio įvykius“ 

Tikslas – prisiminti ir 

paminėti  sausio 13 -osios 

įvykius, peržiūrėti 

nuotraukas, uždegti 

žvakutes. 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis  

Sausio 12 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

32. Pokalbiai: „Šventa Agota. 

Duonos kelias“ 

Paskaityti skaitinį apie Šv. 

Agotą. 

Tikslas- prisiminti ir aptarti 

papročius, tradicijas. 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis  

Vasario 5 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

33. Lietuvos valstybės atkūrimo  

diena 

Tikslas – paskaityti apie 

Lietuvos valstybės atkūrimą 

dokumentus. 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis 

Vasario 15 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

34. Užgavėnės (paroda 

užgavėnių tematika) 

Tikslas – skatinti gyventojų 

kūrybiškumą. 

Darbas 

grupelėmis 

 

Vasario 15 d. 

Senelių globos 

namų 

gyventojai. 

Užimtumo 

specialistė 

35. Tarptautinė moters diena. 

Sveikinimai moterims. 

Tikslas – padaryti atviruką, 

nupiešti piešinį, paskaityti 

eiles. 

Individualus 

darbas 

 

Kovo 8 d. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

36. Pokalbis: „Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

diena“ 

Tikslas – skatinti ir 

palaikyti bendravimą tarp 

gyventojų. 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis  

Kovo 10 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

37. Šv. Juozapas. Pempės diena. 

Prisiminimai, tradicijos. 

Tikslas – Piešime piešinius 

šiai dienai skirta tema. 

Individualus 

darbas 

 

Kovo 19 d 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

38. Šv. Velykos 

Tikslas – pavaizduoti 

piešinį ant kiaušinio, ar kitu 

Individualus 

darbas /darbas 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 
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būdu marginti velykinį 

margutį.  

 

grupelėmis 

Balandžio mėn. 

39. Velykų šventė. 

Tikslas –  Organizuoti 

šventę siekiant suteikti 

gyventojams dvasinę 

ramybę, stiprybę. 

 

Valgykla 

Virtuvėlė 

Balandžio 4 d. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

 

40. Iškilmingi Šv. Velykų 

pusryčiai 

Gražiausio velykinio 

margučio rinkimai 

Senelių globos 

namai 

 

Balandžio 4 d. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

41. Gyventojų sveikinimai Šv. 

Velykų proga 

Laisvalaikio salė 

Balandžio 6 d. 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Administracija 

42. Poezijos popietė 

Tikslas – paskaityti 

eilėraščius apie pavasarį. 

Individualus 

darbas /darbas 

grupelėmis  

Gegužės mėn. 

Senelių  globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

43. Gyventojai sodina gėles, 

tvarko teritoriją ir gėlynus. 

Tikslas – skatinti gyventojų 

savarankiškumą 

 

Įstaigos teritorija 

Gegužės mėn. 

Globos namų 

gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

44. Joninių šventė. 

Tikslas – pasivaikščiojimas 

lauke, pririnkti gėlių, žolių 

ir kitų gamtinių medžiagų. 

Individuali 

veikla/darbas 

grupelėmis 

 

Birželio 23 d. 

Senelių globos 

namų 

gyventojai. 

Užimtumo 

specialistė 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos. 

45. Einame į lauką. 

Tikslas – Pabūti lauke , 

pasivaikščioti, pakvėpuoti 

grynu oru, pabendrauti 

laikantis atstumo su kitais 

gyventojais. 

Pavėsinė 

Teritorija 

Birželio mėn. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

46. Spaudos apžvalga 

Tikslas – susipažinti su 

naujienomis, aktualia 

informacija, pasidalinti su 

kambario kaimynu 

naujienomis. 

Individuali veikla 

2021 m. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 
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47. Pasitelkus žaidimus 

organizuoti laisvalaikį 

lauke. 

Tikslas – kuo turiningiau 

praleisti laisvalaikį, lavinti 

protinį mąstymą. 

Birželio mėn. Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

48. Išvyka į mišką. 

Tikslas – Pasigrožėti gamta, 

pririnkti uogų 

Miškas 

Birželio mėn. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

49. Pažintinė paskaitėlė apie 

liepos mėn. renkamų 

vaistažolių vaistines savybes 

Tikslas – Susirasti 

bendraminčių, pasirenkant 

sau mėgstamą veiklą. 

Salė 

Fojė 

Kiemas 

Liepos mėn. 

Senelių globos 

namų 

gyventojai. 

Užimtumo  

specialistė 

50. Vaistažolių rinkimas 

Tikslas- Pabūti gamtoje, 

pabendrauti su kitais 

gyventojais, pririnkti 

vaistažolių džiovinimui. 

Kiemas 

Liepos mėn. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo  

specialistė 

51. Išvykos į mišką uogauti, 

grybauti bei rinkti gamtinę 

medžiagą užimtumui. 

Tikslas – Pailsėti ir 

pasigrožėti gamta, įkvėpti 

gryno oro, pasidžiaugti 

paukščių klegesiu, 

pamedituoti su medžiais, 

pasisemti stiprybės. 

Miškas 

Rugpjūčio mėn. 

Senelių globos 

namų 

gyventojai. 

Užimtumo  

specialistė 

52. Socialinių darbuotojų dienos 

minėjimas 

Rugsėjo 27 d. Globos namų ir 

struktūrinio 

padalinio 

gyventojai 

Socialinė 

darbuotoja 

53. Popietė Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai 

paminėti. 

Tikslas – Organizuoti 

bendrą laisvalaikio 

praleidimą, pokalbiai, 

žaidimai. 

Salė 

Valgykla 

Virtuvėlė 

Spalio mėn. 

Senelių globos 

namų ir 

savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Užimtumo 

specialistė 

54. Kulinarinė valandėlė. 

Pyrago kepimas 

Tikslas – tobulinti 

gyventojų kulinarinius 

įgūdžius mokant juos 

gaminti įvairius patiekalus. 

Salė 

Virtuvėlė 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 



11 
 

55. Vėlinės. Kapų lankymas. 

Žvakučių uždegimas ant 

kapų 

Tikslas – Organizuoti talką 

kviečiant gyventojus 

sutvarkyti ir papuošti 

buvusių gyventojų kapines. 

Lapkričio mėn. Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

56. Pokalbis: “Žiemos pradžia“  

Tikslas – Skatinti ir 

palaikyti bendravimą tarp 

gyventojų, įtraukiant į 

įvairias veiklas. 

Salė  

Fojė 

Gruodžio mėn. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

57. Kalėdinių eglučių puošimas 

Tikslas – Skatinti ir 

palaikyti gyventojų 

kasdienius įgūdžius, kad jie 

pagal savo galimybes taptų 

kuo savarankiškesni. 

Salė 

Fojė 

 

Gruodžio mėn. 

Senelių globos 

namų gyventojai 

Užimtumo 

specialistė 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

58. Sveikinimų su Šv. Kalėdom 

renginys. 

Tikslas- Organizuoti 

šventinius renginius. 

Gruodžio mėn. Globos namų 

gyventojai 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Užimtumo 

specialistė 

59. Susitikimas su svečiais 

atvykusiais pasveikinti 

gyventojų 

Gruodžio mėn. Globos namų 

gyventojai 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai. 

Direktorius 

60. Šv. Kūčių vakarienė. 

Tikslas – padengti stalą su  

šventine vakariene 

gyventojams, sukurti jaukią 

aplinką 

Gruodžio 24 d. Globos namų 

gyventojai 

 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

61. Naujųjų metų sutikimo 

vakaras 

Tikslas – Organizuoti 

šventinius renginius. 

Senelių globos 

namai 

Savarankiško 

gyvenimo namai 

Gruodžio 31 d. 

Globos namų 

gyventojai 

Savarankiško 

gyvenimo namų 

gyventojai 

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

 

KITOS PASLAUGOS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys/veiklos 

pavadinimas 
Data Dalyviai Atsakingas 

62. Ruošti direktoriaus įsakymų 

projektus, kitus aktualius 

dokumentus. Vykdyti 

dokumentų registraciją. 

 

 

 

2021 m.  Personalo 

specialistė 
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 Aprangos, avalynės, 

patalynės, maisto produktų, 

buitinės chemijos ir kitų 

prekių užsakymas ir 

pirkimas ir išdavimas pagal 

gyventojų poreikius ir 

sezoniškumą. 

2021 m. Buitinių 

paslaugų 

specialistė 

Ūkio dalies 

vedėja 

63. Globos namų teritorijos 

tvarkos palaikymas. 

2021 m. Kiemsargis Ūkio dalies 

vedėja 

64. Atlikti autotransporto 

einamus remontus. 

Pagal poreikį  Vairuotojas 

65. Patalynės, drabužių 

skalbimas, lyginimas. 

Nuolat  Skalbėja 

66. Naudojamų drabužių ir 

patalynės taisymas, 

siuvimas. 

Pagal poreikį  Skalbėja 

67. Einamasis patalpų 

remontas. 

Pagal poreikį Darbininkas Darbininkas 

 

 

Parengė: 

 

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams                                                                          Julija Palevič 

 

Socialinė darbuotoja       Renata Rogalienė 

 

Užimtumo specialistė                       Stasė Aleksandrovič 

_________________________ 

 

 

 


