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VADOVO ŽODIS  

 

2016 metais pradėjus profesinę veiklą Vilijampolės socialinės globos namuose, buvo daug 

neaiškumų, įtampos ir klaidų. Tačiau pasitikėjimas komanda, išmoktos pamokos ir suformuluotos 

užduotys, orientuotos į pokyčius socialinės globos sistemoje, paklojo tvirtus pamatus siekti tikslo,  

kryptingai vykdyti institucinės socialinės globos pertvarką, prisidėti prie sėkmingo globos sistemoje 

gyvenančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.  

Užsibrėžtas tikslas – tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į paslaugų kokybę orientuota socialinės 

globos įstaiga, kurioje vertinama darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas kokybiškų paslaugų 

teikimas. Prasidėjus institucinės globos pertvarkos procesui, įstaigoje neišvengiami pokyčiai susiję su 

paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimu, darbuotoju tobulėjimu ir naujo tipo paslaugų 

bendruomenėje teikimu. Daug dėmesio skirta komandinio darbo stiprinimui, darbuotojų parengimui 

teikti paslaugas bendruomenėje (grupinio gyvenimo namuose), naujų darbo metodų paieškai, 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.  

Pokyčių etapas nėra lengvas – darbas orientuojamas į veiklos organizavimą įstaigoje, 

užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas ir socialinės globos kokybės reikalavimus ir į paslaugų 

organizavimą ir teikimą bendruomenėje. Susiduriama su naujais iššūkiais, tačiau po truputį pradeda 

ryškėti institucinės globos pertvarkos rezultatai. Teikiamos paslaugos vis labiau atitinka individualius 

paslaugų gavėjų poreikius, yra orientuotos į savarankiškumo ir gebėjimų gyventi bendruomenėje 

ugdymą. Pirmieji rezultatai pasireiškė gyventojų emocinės ir sveikatos būklės gerėjimu, darbuotojų 

pasitenkinimu dėl  geresnių darbo sąlygų, darbuotojų motyvacijos teikti paslaugas bendruomenėje 

sustiprėjimu. Pertvarkant įstaigą paslaugos bendruomenėje (Kauno mieste) jau teikiamos 3 grupinio 

gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su proto negalia ir 2 grupinio gyvenimo namuose vaikams 

su proto negalia. Paminėtina, kad  labai vertinamas ir steigėjo vaidmuo: pagalba išnaudojant turimus 

resursus, panaudojant priemones keliamiems tikslams pasiekti, konsultavimas bei palaikymas. 

Neatsitiktinai 2018-ieji metai yra siejami su institucinės globos pertvarka.  Šioje veiklos 

ataskaitoje atsispindi Vilijampolės socialinės globos namų  bendruomenės tikslai, iššūkiai, pasiekti 

rezultatai ir identifikuotos problemos institucinės globos pertvarkos kontekste. Ir nors kritikuoti yra 

ženkliai lengviau, nei be klaidų, per trumpą laiką rasti sėkmingus  sprendimus,  reikia pripažinti, kad 

sėkmingai ir po truputį judame į priekį. 

 

 

 

Zita Verbavičienė 

Vilijampolės socialinės globos namų direktorė 
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2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI  

 

Vilijampolės socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis 

– užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, 

kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis 

nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys 

proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis 

(toliau – vaikas, turintis negalią), ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl 

kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (toliau – suaugęs asmuo, turintis negalią). 

 

2018 m. planinis ilgalaikės socialinės globos vietų skaičius Vilijampolės socialinės globos 

namuose:  

Ilgalaikė socialinė globa Stacionariame 

globos padalinyje 

Grupinio gyvenimo 

namų padaliniuose 

Bendras planinis 

vietų skaičius 

Suaugusių asmenų su negalia 153 15 168 

Vaikų su negalia 31 11 42 

 

Grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia – 2  

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia – 3 

 

 

 

SSGG ANALIZĖ  

 

Vertinant veiklos rezultatus, tikslinga pristatyti ir SSGG analizės modelį, kuris 

nurodo įstaigos strateginio plano vystymo kryptį. SSGG atspindi stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes.  
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STIPRYBĖS 

 Įstaigos vizija, misija –  
tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į 
paslaugų kokybę orientuota socialinės 
globos įstaiga, kurioje vertinama 
darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas 
kokybiškų paslaugų teikimas, 

 specialistų komanda ir komandinio 
darbo principai, 

 atvirumas naujovėms,  

 geografinė padėtis (miestas, paslaugų 
infrastruktūra, socialiniai partneriai).  

  

SILPNYBĖS 

 Įstaigos skandalų „šleifas“ ir įvaizdis 
visuomenėje,  

 kvalifikuotų ir motyvuotų individualios 
priežiūros darbuotojų stoka, 

 prasta materialinė bazė,  

 skirtingos paslaugų gavėjų grupės 
(vaikai ir suaugę vienoje įstaigoje).  

  

GALIMYBĖS 

 Dalyvavimas institucinės globos 
pertvarkos procese, pasiruošimas 
pokyčiams, 

 geroji patirtis teikiant paslaugas 
bendruomenėje, pirmieji rezultatai ir 
teigiami pokyčiai,  

 užsienio šalių praktikų patirtis ir taikomi 
metodai.  

  
  

GRĖSMĖS 

 Alternatyvių paslaugų vaikams ir 
suaugusiems asmenims su negalia 
stoka, 

 nepakankamas dalies darbuotojų 
pasiruošimas pokyčiams, motyvacijos 
stoka,  

 maži socialinių paslaugų srities 
darbuotojų atlyginimai,  

 neigiamas visuomenės narių požiūris į 
asmenis su proto ar psichikos negalia.  

  

 

GLOBOS NAMŲ 2018 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS   

 

1 TIKSLAS 

Teikti asmenims socialinės globos normas atitinkančią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą 

 Stacionariame socialinės globos padalinyje per 2018 m. ilgalaikės socialinės globos 

paslaugos suteiktos 175 suaugusiems asmenims ir 50 vaikų, turinčių proto negalią ir (ar) psichikos 

sutrikimų.  

 7 naujai atvykusiems (apgyvendintiems) asmenims atliktas visapusiškas poreikių 

vertinimas, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP).  

 224 asmenims (47 vaikams ir 177 suaugusiems asmenims) peržiūrėti ir patikslinti 

individualūs socialinės globos planai.  
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 Paslaugos bendruomenėje – grupinio gyvenimo namuose pradėtos teikti 5 vaikams, 

turintiems autizmo spektro sutrikimus. Gyvenamojo namo aplinka pritaikyta individualiems vaikų 

poreikiams.  

 Mažėjant paslaugų gavėjų skaičiui stacionariame padalinyje, suformuota nauja slaugos 

grupė, sumažintas keturviečių kambarių skaičius, gyvenimo sąlygos pagerėjo 20 suaugusių asmenų, 

turinčių slaugos poreikį.  

 Pagerintos gyvenamosios aplinkos sąlygos 18 suaugusių asmenų, A korpuso 4 aukšte 

atliktas dalies gyvenamųjų patalpų remontas, pakeisti poilsio kambario langai, įsigyti nauji baldai.  

 Įrengus pagalbos iškvietimo sistemą, 38 asmenims sudaryta galimybė greitai, neišeinant 

iš gyvenamojo kambario, išsikviesti personalą.  

 Aprūpinant asmenis reikiamais ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos 

priemonėmis 34 asmenims įsigyta ortopedinė avalynė, 9 asmenys aprūpinti neįgaliojo vežimėliais, 25 

asmenis pakeistos funkcinės lovos.  

 Asmenys skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais, 72 asmenys palaikė ryšius su 

artimaisiais (metų pradžioje buvo 60 asmenų).  

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

– 142 asmenys, iš jų 26 dalyvavo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje, 10 vaikų dalyvavo 

lytiškumo ugdymo programoje.  

 Ugdomi asmenų gebėjimai – savarankiškai ar padedant darbuotojams gyvenamąją 

aplinką tvarkėsi 46 asmenys (metų pradžioje buvo 35). 

 Ugdant asmenų gebėjimą gamintis maistą – savarankiškai ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą 37 asmenys (metų pradžioje jų buvo 30). 

 Vykdant susirgimų, ligų prevenciją – 209 asmenys dalyvavo vakcinacijos nuo sezoninio 

gripo programoje ir D vitamino profilaktikos programoje. 

 Alkoholio ir tabako vartojimo prevencinėje programoje dalyvavo 11 asmenų.  

 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje dalyvavo 9 asmenys. 

 2 asmenys, turintys negalią, išvyko iš namų gyventi bendruomenėje (savarankiškai).  

 

2 TIKSLAS 

Teikti paslaugas bendruomenės gyventojams 
 11 asmenų teikta trumpalaikė socialinė globa. 
 Asmenų, per metus gavusių dienos socialinę globą, skaičius – 20. 

 

Trumpalaikė socialinė globa (atokvėpio paslaugos) teiktos dienos centro lankytojams. Metų 

pradžioje planuota plėsti dienos centro veiklą ir didinti paslaugos gavėjų skaičių, tačiau vykstant 

pertvarkos procesams, priimtas sprendimas gerinti gyvenimo sąlygas ilgalaikę socialinę globą 
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gaunantiems asmenims – mažinant triviečių ir keturviečių kambarių skaičių, formuojant mažesnes 

gyventojų grupes.  

Gerinant dienos socialinės globos paslaugas, per 2018 metus įrengtos 2 virtuvėlės, dalyje 

patalpų atliktas remontas, suorganizuotas susirinkimas su dienos socialinės globos paslaugų gavėjų 

šeimos nariais, skirtas dėmesys paslaugos organizavimo tobulinimui, užimtumo priemonių įsigijimui.  

 

3 TIKSLAS 

Užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

 Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją –  100 proc. 

(144 asmenų) socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau 

kaip 16 akademinių valandų per metus.  

 Daugiau nei 16 akademinių valandų per metus profesinę kompetenciją tobulino 118 

darbuotojų. 

 51  darbuotojas dalyvavo mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis. 

 Įgyvendinant priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą ir gerinančias jų darbo 

sąlygas, parengta mokymų programa „Socialinio darbo praktika agresyvaus elgesio valdyme“, kurioje 

dalyvavo 94 darbuotojai.  

 Per 2018 metus įvyko 154 socialinių darbuotojų, socialinę globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimai, kuriuose analizuojama įstaigos veikla, nagrinėjamos problemos ir jų sprendimo būdai.  

 Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys įstaigoje būtų tvarkomi 

pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus – įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo buvo atliktas tvarkomų asmens duomenų auditas, 

įstaigos vidaus dokumentai peržiūrėti ir pritaikyti pagal įsigaliojusį reglamentą, užtikrintas įstaigoje 

gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių paslaugas, asmens duomenų saugumas, įrengiant rakinamas 

spintas ir mažinant prieinamumą prie asmens duomenų.  

 

Biudžeto asignavimai 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

2017 m. 2018 m. 

Suma, EUR. Suma, EUR. 

A. Pagrindinės veiklos pajamos 3032946,24 3564366,10 

I. Finansavimo pajamos 2286543,89 2759929,71 

I.1. Iš valstybės biudžeto  2147566,48 2576552,64 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  86279,15 136625,44 
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I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6054,08 4104,11 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 46644,18 42647,52 

II. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos   

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos  746402,35 804436,39 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 746402,35 804436,39 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma   

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos -3008412,82 -3532850,35 

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2147570,91 -2666960,09 

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -78815,01 -84590,53 

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių -160557,72 -192564,39 

IV. Komandiruočių -1373,27 -3193,90 

V. Transporto -20699,33 -20530,15 

VI. Kvalifikacijos kėlimo -16238,11 -23022,25 

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -37041,24 -24842,31 

VIII. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  -153,00 

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -471855,64 -438825,73 

X. Socialinių išmokų   

XI. Nuomos -14548,39 -15687,74 

XII. Finansavimo   

XIII. Kitų paslaugų -59093,1 -62465,31 

XIV. Kitos -620,19 -14,95 

C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 24533,42 31515,75 

D. Kitos veiklos rezultatas 0,00 -83,13 

I.  Kitos veiklos pajamos 417,61  

II. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos  -83,13 

III.  Kitos veiklos sąnaudos -417,61  

E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas   

F. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka   

G. Pelno mokestis   

H. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 24533,42 31432,62 

I. Nuosavybės metodo įtaka   

J. Grynasis perviršis ar deficitas 24533,42 31432,62 

I. Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui   

II. Tenkantis mažumos daliai   
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ĮGYVENDINTOS VEIKLOS  GERINIMO PRIEMONĖS  

Veiklos gerinimo priemonės įgyvendintos kompleksiškai, apimant keletą skirtingų sričių ir 

kryptingai orientuojantis į paslaugų kokybės gerinimą ir paslaugų teikimą bendruomenėje.  

 

PERĖJIMAS PRIE BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 2017 – 2018 M.  

 

Kryptingai tęsiamas deinstitucionalizavimo procesas. Savo kelią institucinės globos 

pertvarkos link pradėjome dar 2016 metais, buvo daug klausimų, įtampos, neaiškumo, ekspertų pagalba 

atliktas įstaigos darbuotojų motyvacijos teikti paslaugas bendruomenėje vertinimas, gyventojų poreikių 

vertinimas ir parengtas įstaigos pertvarkos planas. Per visą tą laiką analizavome, diskutavome ir 

ieškojome sprendimų, kurie geriausiai atitiktų paslaugų gavėjų poreikius. Perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų bei specialiųjų socialinės globos ir rūpybos 

viešųjų paslaugų teikimui reikalingos infrastruktūros plėtra yra itin svarbi įstaigos veiklos tęstinumui, 

bendruomenei, kadangi būtent šie veiksniai prisideda prie teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimo, teikiamų viešųjų paslaugų spektro išplėtimo, kartu skatinant informacijos sklaidą ir sąlygas 

glaudesniam viešųjų institucijų, visuomenės ir bendruomenės bendradarbiavimui. 

Įstaiga pertvarkoma, atsižvelgiant į tikslines grupes ir gyventojų poreikius:  

 gyventojai apgyvendinami jų poreikius atitinkančioje gyvenamojoje aplinkoje (grupinio 

gyvenimo namuose), sukuriama artima namų aplinkai, žmogaus orumą užtikrinanti aplinka; 

 keičiasi paslaugų organizavimas, grupinio gyvenimo namų gyventojai naudojasi 

bendruomenės ištekliais, bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, ugdomas asmenų su proto / 

psichikos negalia savarankiškumas;  

 asmenims su negalia užtikrinama individualios priežiūros personalo, psichologo, 

socialinio darbuotojo pagalba, organizuojamos paslaugos, kurių šiai dienai bendruomenėje trūksta;  

 nelieka didelės koncentracijos asmenų vienoje teritorijoje ar viename pastate, neįgalieji 

apgyvendinami bendruomenėje; 

 atskiriamos tikslinės grupės – vaikai ir suaugę asmenys su proto / psichikos negalia – 

apgyvendinimas ir paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius;  

 nebesinaudojama globos namų infrastruktūra, nelieka aptarnaujančių paslaugų (pvz. 

skalbyklos, avalynės taisyklos).  

 

Grupinio gyvenimo namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai artimos aplinkos 

modelį, kuriama stabili, teigiama emocinė aplinka, paslaugos teikiamos bendruomenėje, ugdomi 

asmenų su negalia savarankiškumo ir gebėjimo gyventi bendruomenėje įgūdžiai.  
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2017 m. įsteigti 4 grupinio gyvenimo namai:  

 3 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia, kuriuose apgyvendinta 15 

suaugusių asmenų ir paslaugos pradėtos teikti bendruomenėje. Perėjimui prie bendruomenėje teikiamų 

paslaugų paruoštos 3 darbuotojų komandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 | 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
 

VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI  

 grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia, kuriuose apgyvendinti 6 vaikai ir paslaugos 

pradėtos teikti bendruomenėje. Perėjimui prie bendruomenėje teikiamų paslaugų paruošta darbuotojų 

komanda, kuri kartu su 6 vaikais persikėlė į grupinio gyvenimo namus. 

 

2018 metų iššūkis – grupinio gyvenimo namai vaikams su autizmo spektro sutrikimais (ASS), 

individualiame name apgyvendinti 5 vaikai, darbui su ASS turinčiais vaikais paruošta darbuotojų 

komanda.  
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Steigiant grupinio gyvenimo namus vaikams su autizmo spektro sutrikimais, didžiausią 

nerimą kėlė tai, analogiškų paslaugų Lietuvoje nėra, taigi teko pasitelkti šios srities Lietuvos ir užsienio 

ekspertus ir kartu su jais ieškoti sprendimų. Šių grupinio gyvenimo namų steigimas apėmė keletą etapų:  

1) darbuotojų pasirengimas dirbti kitomis sąlygomis, nei jie buvo pratę iki šiol. Vykstant 

pokyčių procesams nesugebantys veikti darbuotojai turi būti tikslingai ugdomi vykdyti naujus uždavinius. 

Prasidėjus pertvarkos procesui įstaigoje buvo daug nežinios, nerimo, darbuotojai nebuvo pasirengę 

pokyčiams, nerodė entuziazmo ir motyvacijos dirbti grupinio gyvenimo namuose. Todėl suformavus 

komandą (2 socialiniai darbuotojai, 6 socialinio darbuotojo padėjėjai), kuri galėtų dirbti bendruomenėje, 

pirmiausia su jais buvo kalbama apie pokyčius, kurie laukia pereinant prie bendruomenėje teikiamų 

paslaugų. Mokymų metu aptartas emocinis darbuotojų pasirengimas autonomiškam bendruomeninių 

paslaugų teikimui, pasirengimas teikti kasdienes paslaugas grupinio gyvenimo namuose, kompetencijos 

veikti neapibrėžtoje aplinkoje ir krizių metu, kompetencijos dirbti su kaimynystės bendruomene, 

komandinio darbo kompetencijos ir gebėjimas telkti savo komandą. Mokymų metu aptartos 

pasirengimo sritys, darbuotojų motyvacija, nerimas ir darbuotojams aktualūs klausimai. 

2) Darbuotojų rengimas dirbti su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimus. Pertvarkoje 

nuolat pabrėžiama ir akcentuojama, kad persikėlimas į bendruomenę neturi būti vien tik fizinės vietos 

pakeitimas, iš esmės turi keistis paslaugų turinys. O tam, kad tai įvyktų, darbuotojai turi turėti 

pakankamai žinių ir įgūdžių. Taikomosios elgesio analizės specialistai darbuotojams pristatė autizmo 

ypatumus, aplinkos pritaikymo galimybes, bendravimo su vaikais, turinčiais ASS ypatumus, probleminio 

elgesio priežastis ir keitimo metodus (ABA terapija), mokėsi alternatyvios komunikacijos (PECS) būdų. 

Bendradarbiaujant su VšĮ „ISADD Lietuva“ pasikvietėme tarptautiniu mastu pripažintą autizmo sutrikimų 

specialistę iš Australijos – Jurą Tender. Jura Tender daugiau kaip prieš 30 metų dalyvavo įgyvendinant 

globos namų pertvarką Australijoje, todėl turi vertingos patirties ir įžvalgų, pereinant nuo globos 

institucijoje, prie paslaugų teikimo ir gyvenimo bendruomenėje. Su Jura Tender bendradarbiauti 

pradėjome dar prieš jai atvykstant į Lietuvą – ji teikė rekomendacijas dėl gyvenamosios aplinkos 

pritaikymo, klausimynų pagalba rinko duomenis apie vaikų elgesio ypatumus, savybes, turimus įgūdžius. 

Jura Tender su darbuotojais ir vaikais praleido 3 savaites. Per tą laiką konsultavo darbuotojus, atliko 

individualius vaikų vertinimus, padėjo paruošti priemones informacijos rinkimui ir analizei, mokė 

alternatyvios komunikacijos būdų, elgesio keitimo. Patirtis unikali tuo, kad konsultacijos vyko natūralioje 

vaikų gyvenamojoje aplinkoje, metodai aktyviai taikomi praktikoje (o ne tik klausant teorijos), kiekvienam 

vaikui parinkti individualūs metodai, atlikus įvertinimą ir išsikėlus bendrus tikslus.  

3) Pirmieji rezultatai, vertinimas ir tęstinumo užtikrinimas. Pirmieji rezultatai rodo, kad 

persikėlus į grupinio gyvenimo namus, įvyko akivaizdūs pokyčiai ne tik vaikų elgesyje, pasikeitė ir namo 

aplinka bei darbuotojų požiūris į darbą su vaikais. Užtikrinant tikslinių paslaugų vaikams teikimą, 

bendradarbiaujant su VšĮ „ISADD Lietuva” name du kartus per savaitę dirba pagal ABA metodiką dirba 

terapeutas.  
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Gyvenimo bendruomenėje  

PRIVALUMAI :  

 Savarankiškumo ugdymas. 
 Elgesio, emocinės būklės ir savęs vertinimo pokyčiai.  
 Savų namų jausmas. 
 Daugiau privatumo. 
 Individualus dienos ritmas / režimas.  

IŠŠŪKIAI:  
 Darbuotojams – daugiau savarankiškumo, daugiau atsakomybės. Pasikeitusios funkcijos. 
 Paslaugų bendruomenėje (užimtumo) trūkumas.  
 Teisinės bazės trūkumai.  

 

VEIKLOS GERINIMO PRIEMONIŲ SRITYS 2018 M .  

 

1 sritis: paslaugų skyrimas, įgyvendinimas ir planavimas.  

Šioje srityje buvo orientuojamasi į paslaugų planavimą, rengiant individualius socialinės 

globos planus (ISGP). Siekiant užtikrinti specialistų dalyvavimą, planuojant paslaugų teikimą ir 

įgyvendinimą, vykdomos ISGP peržiūros ir aptarimai. Įstaigoje 2018-06-08 organizuoti mokymai 

„Profesinės veiklos ir socialinių intervencijų planavimas“, kuriuose dalyvavo 16 socialinių darbuotojų.  

 

2 sritis: aplinka ir būstas . 
 

Įrengtas multisensorinės veiklos kabinetas 

Pasitelkiant šviesos, muzikos, kvapų, vaizdų, 

vibromasažo ir kitas šiuolaikines  priemones, 

sukurta saugi, atpalaiduojanti aplinka ir 

pozityvių emocijų raišką skatinanti aplinka. 

Praplėstas gyventojams teikiamų paslaugų 

spektras.   

Įsigytos priemonės stimuliuojančios 

pojūčius, tai yra  alternatyva vaistams ir 

izoliacijai, padidina funkcionalumą, judėjimo 

galimybes,  sąmoningumą ir dėmesį,  

pagerina apetitą, atmintį, pažinimą ir kalbą,  

sustiprina laimės jausmą, pagerina santykius,  

mažina agresiją, prievartą, nerimą ir 

blaškymąsi ir kt. Multisensorinės veiklos 

kabinetu naudojasi apie 80 asmenų. 
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Gerinant globos namuose gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, A korpuso 3 aukšte atliktas 

kosmetinis patalpų remontas, po kurio į patalpas perkelta dalis slaugos poreikį turinčių asmenų 

(suformuota nauja slaugos grupė). Tokiu būdu sumažintas 4-viečių kambarių skaičius likusiose slaugos 

grupėse. Pagerintos gyvenamosios aplinkos sąlygos 18 suaugusių asmenų. A korpuso IV a. atliktas dalies 

gyvenamųjų patalpų remontas, įsigyti nauji baldai, siekiant užtikrinti saugumą, pakeisti poilsio kambario 

langai.  

Vaikams, su autizmo spektro sutrikimais įrengtas individualus gyvenamasis namas, kurio 

aplinka pritaikyta vaikų poreikiams ir kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį.  

 

3 sritis: personalas 
Daug dėmesio skirta specialistų komandinio darbo stiprinimui. Komandinio darbo mokymai 

vyko trimis etapais: socialinių darbuotojų komandos stiprinimo, tarpdisciplininės specialistų komandos 
stiprinimo (socialiniai darbuotojai, medicinos personalas, užimtumo specialistai), atskirų grupių 
komandų stiprinimui. Specialistų komandos mokymuose „Komandinio darbo palaikymas ir perdegimo 
prevencija“ dalyvavo 39 darbuotojai.  

Organizuotos supervizijos darbuotojams, kuriose dalyvavo 13 socialinių darbuotojų,  
1 užimtumo specialistas, 11 socialinio darbuotojo padėjėjų.  

Parengtas specialistų kvalifikacijos kėlimo planas, reguliariai vykdoma plano peržiūra, 
planuojant darbuotojams aktualias kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sritis.  

 

4 sritis: valdymas ir administravimas  

Ieškant efektyvių sprendimų ir įstaigos tobulėjimo galimybių, palaikomas ryšys su užsienio 

šalių praktikais – ekspertais. Įstaigoje reguliariai, kelis kartus per metus lankosi socialinio darbo ekspertė 

iš Olandijos – Lies Gualterie van Wiesel. Atliekant įstaigos atitikties socialinės globos normoms 

įsivertinimą, 2018 m. įsivertinimo išvados pristatytos Lies Gualterie van Wiesel, aptartos prioritetinės 

darbo kryptys, tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos. Ekspertė įvertino įstaigoje vykstančius 

pokyčius, bendruomeninių paslaugų plėtrą, aptarta, kokius darbus būtina tęsti. Užsienio ekspertų 

vertinimas ypač svarbus gerinant teikiamų paslaugų kokybę, reguliarus pokyčių, paslaugų analizavimas 

leidžia formuoti strategines įstaigos veiklos kryptis, įvertinti pasiektus rezultatus, planuoti priemones 

paslaugų gerinimui. 

Veiklos tobulinimui pasitelkti užsienio praktikai, pristatantys efektyvias agresyvaus elgesio 

valdymo metodikas. Bendradarbiaujant su specialistu iš Olandijos – Marco Dieleman, įstaigoje vyko 5 

dienų trukmės mokymai apie agresyvaus elgesio neutralizavimo technikas, nesukeliant fizinio skausmo. 

Mokymai vyko keliais etapais: pirmiausia pristatyta bendra teorija, toliau dirbta su komanda, kuri 

apmokoma specialių žinių ir technikų, kad galėtų toliau patys tęsti mokymus įstaigose.  Mokymuose 

dalyvavo 40 darbuotojų. Prie organizuojamų mokymų prisijungė ir kitų organizacijų atstovai (Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, „Patria“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai). Po 
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mokymų aptartas programos tęstinumo poreikis, programos vertinimas ir tolimesni žingsniai vykdant 

kelių organizacijų bendradarbiavimą.  
Vykdoma gerosios patirties sklaida. 2018-02-09 Lietuvos Respublikos seime vykusioje 

konferencijoje „Deinstitucionalizavimo patirtys ir iššūkiai“ parengtas pranešimas ir dalintasi patirtimi 

apie perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje vaikams su negalia, pristatyta ne tik 

patirtis, bet ir proceso eiga bei iššūkiai. 

Aktyviai ieškoma užimtumo paslaugų bendruomenėje globos namuose ir grupinio gyvenimo 

namuose gyvenantiems asmenims. Bendradarbiauta su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis – Kauno 

„Arkos“ bendruomene, VŠĮ „Vilties žiedas“, VšĮ SocActiva, VŠĮ „Būkime drauge“ ir kt. –  33 gyventojai gavo 

bendruomenines socialines paslaugas. 

2 kartus per metus dalyvauta „Maisto banko“ akcijoje, renkant paramą maisto produktais, 

kurie tikslingai naudojami gyventojų savarankiškumo ugdymui, skatinant ir mokant patiems gamintis 

maistą.  

Vykdyti struktūriniai pertvarkymai: įstaigoje panaikinta skalbykla, skalbimo paslaugos 

perkamos viešųjų pirkimų būdu, panaikinti  4,25 ūkinio personalo etatai (valytojų, skalbėjų ir virtuvės 

darbininko) ir įsteigti  4,25 socialinių darbuotojų padėjėjų etatai. Didintas tiesiogiai su gyventojais 

dirbančių pareigybių skaičius, siekiant užtikrinti kokybišką gyventojų priežiūrą. 

 

 

ATEITIES PLANAI IR PERSPEKTYVOS  

 

Artimiausi planai siejami su institucinės globos pertvarkos procesais. Įstaigoje paruošta 

darbuotojų komanda, kuri 2019 m. kovo mėn. pradės dirbti grupinio gyvenimo namuose vaikams su 

negalia.  

Toliau bus dirbama, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą globos namuose:  

1) diegiamos inovatyvios priemonės darbui su asmenimis, turinčiais proto ir (ar) psichikos 

negalią.;  

2) skiriamas dėmesys darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijoms;  

3) bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio ekspertais, ieškant sprendimų paslaugų 

kokybei stiprinti;  

4) dalinamasi patirtimi ir idėjomis, įgyvendinant institucinės globos pertvarką.  

 

______________________________ 

 

 


