
Jūsų spausdintuvas gali spausdinti 
kitaip nei mūsų, todėl patikrinkite 
išspausdindami kelis bandomuosius 

išlygiuoti, paeksperimentuokite 
naudodami parametrą Mastelį 
derinti prie popieriaus lapo dydžio. 

–
tiesiog spustelėkite Skaidrės per visą 
puslapį ir naudokitės.

Ar pastebėjote, kad nurodėme jums 
perlenkimo žymas? Jos tikrai 
neryškios, bet jei buklete nenorite jų 
matyti, spustelėkite Rodinys, Skaidrių 
ruošinys ir panaikinkite jas prieš 

Vietos rezervavimo ženklai šiame 

į tekstą įtraukti ženklelių arba juo 
pašalinti, skirtuke Pagrindinis tiesiog 
spustelėkite mygtuką Ženkleliai.

ženklų antraštėms, titrams arba 

nukopijuokite, ką norite ir nuvilkti į 
reikiamą vietą. „PowerPoint“ 
intelektualieji orientyrai padės 
išlygiuoti juos su kitais elementais.

Ar norite naudoti savo, o ne mūsų 
paveikslėlius? Tai nesunku! Tiesiog 
spustelėkite paveikslėlį, paspauskite 
klavišą Naikinti, tada spustelėkite 
piktogramą ir įtraukite paveikslėlį.

Jei pakeisite nuotrauką savo 
paveikslėliu ir jis nevisiškai tiks šioje 
vietoje, galite labai greitai jį 

pasirinkite paveikslėlį, tada 
paveikslėlių įrankių skirtuko 
Formatas grupėje Dydis spustelėkite 

Apgyvendinimas ir maitinimas 

Sveikatos priežiūra 

Socialinis darbas 

• Apgyvendinama 17 dviviečiuose ir 6 
vienviečiuose kambariuose 

• Bendro naudojimo patalpos, 

gyvenamieji kambariai atitinka 

technines, sanitarines-higienines, darbų 
ir priešgaisrines saugos normas ir 
reikalavimus. Vienam gyventojui tenka 

50,9kv.m.bendro naudingo ploto ir 

10,35 kv. m. gyvenamojo naudingo 

ploto. 

• Paslaugų gavėjai maitinami 4 kartus 
dienoje. Maitinimo kaina vienam 

paslaugų gavėjui yra 3,37 Eur. per parą.  

• Valgiaraščiai aptariami su paslaugų 
gavėjų taryba, pagal galimybes 
atsižvelgiama į globos namų paslaugų 
gavėjų pageidavimus.  

• Įgyvendinant EQUASS kokybės 
sertifikato įdiegimo principus ne tik 
teiktos paslaugos, bet ir pradėtas 
matuoti teikiamų paslaugų rezultatas, 
naudingumas teikiamų paslaugų ir 
pasaugų gavėjų pasitenkinimas, atliktos 
apklausos 

• 2020 metais buvo numatyta 4 

bendruomenės susirinkimai, tačiau 
paskelbus COVID-19 viruso karantiną 
įvyko tik 3. 80 proc. gyventojų teigia , 
kad su jais yra tariamasi ir kartu 

planuojamos įvairios veiklos 

•     Globos namai palaiko ryšius su 9 
partneriais.  

• Užtikrinta, kad kiekvienas gyventojas 
gautų kokybiškas gyvybiškai būtinas 
paslaugas tose srityse, kuriose asmuo pats 
negali apsitarnauti. Tarpininkauta, 
atstovauta ir informuota teikiant 
kokybiškas būtinąsias ir papildomas 
paslaugas 

• Orentuojantis į kiekvieno asmens 
poreikius, pomėgius ir interesus 
organizavo darbinę veiklą, laisvalaikį, 
užimtumą. 

• Užtikrintos  gyventojų teisės ir teisėti 
interesai, sudarytos sąlygas gauti reikiamą 
informaciją, konsultuotis su kitų 
institucijų specialistais. 

• Tvarkoma globos namų gyventojų asmens 
bylos, atliekami asmens poreikių 
vertinimai, sudaromas Individualus 
asmens globos planas. 

• Vykdė slaugą ir padėjo užtikrinti 
gyventojo gyvybines veiklas. 

• Teikė asmens higienos paslaugas. 

• Paskelbus L.R.  karantiną dėl COVID-19 
viruso , vykdėme darbuotojų ir 
gyventojų testavimą, organizavome 
gyventojų, susirgusių šiuo virusu 
izoliavimą 

• Atlaisvinus karantiną vyko aktyvūs 
kineziterapijos užsiėmimai kasdien, 
grupiniai ir individualūs užsiėmimai 
kineziterapijos salėje su specialiąja 
įranga, esat tinkamam orui lauke ar 
pagal poreikį individualiai asmens 
kambaryje. 

• Organizavo gyventojų sveikatos 
profilaktinius patikrinimus. 

2020 m.  44 asmenims buvo 

nustatytas socialinės globos 
poreikis 

  

Vidutinis paslaugų gavėjų 
amžiaus vidurkis  

75,8  m 

Naujai atvyko gyventojų 5 

Anapilin išėjo 13 

Vėl sustabdyto priėmimo per 
metus neįvykdėme 

450 lovadienių 

Bendras įstaigoje teiktų paslaugų 
skaičius 

14190 dienas per 

metus 

Prekių ir paslaugų, viešųjų darbų 
2020 metais atlikta pirkimų 

197 

Gyventojai aprūpinami 
pagrindiniais būtinaisiais 

medikamentais, 0,55Eur. per 

dieną vienam gyventojui.  
  

asmens apsaugos 

priemonėms 
išleista- 8,4 t. 

Eur. 

Gauta parama Likutis banko 

sąskaitoje- 

1203,21 

UAB “Alitasa“ Už 363,00 Eur. 

gavome geriamo 

vandens. 

Palangos miesto savivaldybė Už 1400,00  gauta 
AAP 

Palangos miesto viešbučių ir 
restoranų asociacija 

Už 2748,73 
nupirkta 

funkcinė slaugos 
lova ir čiužinys 

pragulų 
profilaktikai. 

Palangos ROTARY klubas Už 2748,73 
nupirkta 

funkcinė slaugos 
lova ir čiužinys 

pragulų 
profilaktikai. 

2 proc. GPM                      681,53 
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Labiausiai gyventojai buvo 
patenkinti bendromis veiklomis 
su Palangos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų 
parapija. 
 
(93.3%)gyventojų nurodė, kad 
įstaigos darbuotojai elgiasi 
tinkamai, yra mandagūs, atidūs.  
90% gyventojų visas teikiamas 
jiems paslaugas bendrai vertina 
gerai.   
 
93.3% gyventojų artimųjų 
nurodė, kad gali išsakyti savo 
nuomonę, 78.6% atsakė, kad į 
ją atsižvelgiama. (64.3%) 
artimųjų nurodė, kad yra 
informuojami apie priimamus 
sprendimus,93,3 proc. 
atsakiusiųjų savo artimųjų 
globos namuose gyvenimo 
sąlygas vertina gerai.  
Dėl karantino apribojimų 
sumažėjo artimųjų įsitraukimas 
į gyventojų poreikių vertinimą 

 
Daugiausia darbuotojus 
dabartiniame darbe tenkina: 
darbo sąlygos –  
40.7% % darbuotojų pilnai 
panaudoja įgytas žinias 
praktikoje.  

Palangos miesto 
globos namų  

2020 m 
VEIKLOS ATASKAITA 

ĮSTAIGOS 2020 
IŠLAIDOS 

(Tūkst. 
EUR) 

Išlaidų pavadinimas Iš viso 

DU ir  soc. draudimas 505,4 

Darbo užmokestis 497,7 

Soc. draudimo įmokos 7,7 

Prekės ir paslaugos. 

Viso: 

190,5 

Mityba 49,1 

Medikamentai 8,4 

Ryšių paslaugos 1,1 

Transporto išlaikymas 1,5 

Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis 

remontas 

30,1 

Komunalinės 
paslaugos 

23,5 

Kvalifikacijos kėlimas 1,1 

Kitos paslaugos ir 

prekės 
51,3 

Ilgalaikio turto 

įsigyjimas 

24,4 

Iš viso: 695,9 

Įstaigos veikla yra paremta 
daugiadisciplininiu 
požiūriu, kai sprendžiant 
išlikusias problemas, 
planuojant paslaugas, 
vertinant asmens poreikius, 
sudarant ISGP nuolat 
dalyvauja įvairių sričių 
globos namų darbuotojai, į 
jų nuomonę ir pastabas yra 
atsižvelgiama, aptariama su 
gyventojais sprendžiant 
kokios paslaugos turi būti 
teikiamos globos namų 
gyventojams. Didžioji 
dauguma paslaugų gavėjų 
(nuo 76 % iki 99 %) nurodė, 
kad su jais tariamasi, 
planuojama, kad aktyviai 
dalyvauja ir yra įtraukiami, 
teikiant pasiūlymus, 
planuojant, vertinant 
gaunamas paslaugas. 


