
Užimtumas, socialinių įgūdžių palaikymas
 
	 Organizuojami	 įvairūs	 renginiai,	 individuali	
ir	grupinė	veikla,	 	darbo	 ir	meno	 terapija,	psichologo	
konsultacijos,	 paskaitos,	 popietės,	 valstybinių	 bei	 as-
meninių	 švenčių	 šventimas,	 koplytėlėje	 vyksta	 Šv.	
Mišios,	yra	galimybė	naudotis	grožine	literatūra,	bib-
lioterapija,	audio	knygomis.	Grupiniai	 ir	 individualūs	
pomėgių	 užsiėmimai	 organizuojami	 užimtumo	 kam-
baryje,	 renginiai	 ir	 koncertai	 globos	 namų	 erdvioje	
salėje.
	 Dėl			paskelbto		COVID-19	karantino,	pavyko	
suorganizuoti	 tik	 dalį	 renginių.	 Veikla	 vykdyta	 su	
8	 įstaigos	 partneriais.	 2021m.,	 kaip	 naudingiausius	
partnerius	 įvertino	 Palangos	 parapiją	 ir	 (100%),	 bet	
ne	mažiau	 svarbius	 ir	 naudingus	pažymėjo:	Palangos	
kultūros	 ir	 jaunimo	centrą,	Palangos	Caritą,	Palangos	
visuomenės	 sveikatos	 biurą,	 Palangos	 biblioteką,	 Pa-
langos	policijos	bendruomenės	pareigūnus(87%)
	 81,8%	 palsaugų	 gavėjų	 nurodė,	 kad	 jaučiasi	
įtraukti	į	paslaugų	planavimą.
	 Fiksuojamas	neigiamas	rodiklis:	globos	namų	
pastato	aplinka	nepakankamai	pritaikyta	ilgalaikės	
socialinės	globos	paslaugų	teikimui,	todėl		reikalinga	
atlikti	aplinkos	infrastruktūros	gerinimo	darbus.	2021	
m.	buvo	parengtas	infrastruktūros	techninis	projektas	
ir	perduotas	savivaldybės	administarcijai.

 
2021 metais įstaigos darbą tikrino:

-		Klaipėdos	miesto	valstybinė	maisto	ir	veterinarijos	
tarnyba	–	nustatyti	nežymūs	neatitikimai,	kurie	yra	ištai-
syti.
-	Priešgaisrinės	apsaugos	ir	gelbėjimo	departamento	Pa-
langos	priešgaisrinė	tarnyba.	Pažeidimų	nenustatyta.
-	Savivaldybės	administracijos	centralizuotas			vidaus	au-
dito	skyrius		tikrino	kaip	įstaigoje	vykdomas	–	„Asmens	
duomenų	apsaugos	organizavimas“,	„Apsaugos	funkcijų	
vykdymo	vertinimas“,	„Vidaus	kontrolės	politikos	for-
mavimas“.	Dėl	neatitikimų	pateiktoms	rekomendacijoms		
yra	sudaryti	planai	jų	įgyvendinimui.
-	Savivaldybės	kontrolės	ir	audito	tarnyba	-		atliko	“2020	
metų	konsoliduotų	ataskaitų	rinkinio	duomenų	vertinimo	
auditą”	pateiktos	rekomendacijos	yra	ištaisytos.

Personalas
 2021	 m.	 įstaigai	 suteiktas	 EQUASS	 ASSUR-
ANCE	 sertifikatas,	 patvirtinantis,	 kad	 	 įstaiga	 atitinaka	
Europos	socialinių	paslaugų	kokybės	sistemos	reikalavi-
mams.
 Personalo	 veiklos	

vertinimas	 ir	 metinių	
užduočių	 nustatymas	
atliktas–	 28	 darbuoto-
jams,	 71	 proc.	 darbuo-
tojų	 	 veikla	 įvertinta	 -	
labai	gerai.

 Darbuotojų	 ugdymosi,	
nuolatinio	mokymosi	ir	
tobulėjimo	efektyvumo	
mokymuose	 dalyvavo	
31	 darbuotojas.	 Mo-
kymuose	 įgytas	 žinias	
panaudojo	 praktikoje	
85	%	darbuotojų.

PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMŲ
 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

 
2021	metais	 vidutinis	 paslaugų	 gavėjų	 amžiaus	 vi-
durkis	–	77,8	m.	Naujai	atvykusių	13,			Anapilin	išėjo	
–	4	paslaugų	gavėjai.	
	 Vienam	 gyventojui	 tenka	 50,9kv.m.bendro	
naudingo	ploto	ir	10,35	kv.	m.	gyvenamojo	naudingo	
ploto.	
	 Ant	 įstaigos	 stogo	 įsirengta	 Sau-
lės	 fotovoltinė	 elektrinė.	 Planuojame	 	 per	 	 me-
tus	 	 pasigaminti	 	 27	 	 tūkstančius	 921	 kilo-
vatą	 žaliosios	 energijos	 įstaigos	 poreikiams.
	 Įsigyta	 5	 naujos	 funkcinės	 lovos,	 2	 prieš-
praguliniai	 čiužiniai,	 3	 maitinimo	 spintelės	 prie	
lovos,	 kineziterapijos	 treniruoklis,	 pramoninė	
skalbimo	 mašina.	 Pakeistos	 pagrindinės	 įstaigos	
įėjimo	 durys,	 reguojančios	 į	 judesį,	 	 kad	 asme-
nys	 su	 negalia	 galėtų	 lengviau	 savarankiškai	 judėti.			



Maitinimo organizavimas

	 Bendras	maitinimas	vykdomas	27-ms	pa-
slaugų	gavėjams,	10-čiai	teikiamas	trintas	maistas	
ir	3-ims	paslaugų	gavėjams	sergantiems	cukriniu	
diabetu	skiriamas	maitinimas	6	kartus	per	dieną.		
Kiekvieną	dieną	sudaromas	valgiaraštis	vadovaujan-
tis	Lietuvos	Respublikos	Sveikatos	apsaugos	minis-
tro	2019-08-20d.	įsakymu	Nr.	V-1000	ir	LR	Higienos	
normas	15:2021.	Skundų	dėl	maitinimo	2021	m.	
negauta.
	 Apklausoje	90.0%	palsaugų	gavėjau	nuro-
dė,kad	yra	patenkinti	gaunamu	maistu.	13,3%	naudo-
jasi	virtuvėle.

Įstaigos	išlaidų	pavadinimas	 (t.	Eur)
DU	ir		soc.draudimas												 520,4
Prekės	ir	paslaugos.	Viso:	 201,5
Iš	viso:	 																																				721,9

Sveikatos priežiūraSveikatos priežiūra

1.Organizavo	asmens	sveikatos	priežiūros1.Organizavo	asmens	sveikatos	priežiūros
	paslaugas.	paslaugas.
2.Vykdė	slaugą	ir	padėjo	užtikrinti	gyventojo	gyvybines	2.Vykdė	slaugą	ir	padėjo	užtikrinti	gyventojo	gyvybines	
veiklas.veiklas.
3.Organizavo	gyventojų	sveikatos	profilaktinius	patikrin-3.Organizavo	gyventojų	sveikatos	profilaktinius	patikrin-
imus.imus.
4.Teikė	asmens	higienos	paslaugas.4.Teikė	asmens	higienos	paslaugas.
5.Vykdė	epidemiologinių	susirgimų	prevenciją	ir	kontrolę.5.Vykdė	epidemiologinių	susirgimų	prevenciją	ir	kontrolę.
  Suorganizuotų	konsultacijų	gydymo	įstaigose	Suorganizuotų	konsultacijų	gydymo	įstaigose	
skaičius-	576,	ryšium	su	COVID-19	viruso	pa-skaičius-	576,	ryšium	su	COVID-19	viruso	pa-
plitimu,	konsultacijų	padaugėjo.plitimu,	konsultacijų	padaugėjo.
  
	 Iš	 2021	 m.	 paslaugų	 gavėjų	 anketinės	 ap-	 Iš	 2021	 m.	 paslaugų	 gavėjų	 anketinės	 ap-
klausos	(iš	39	paslaugų	gavėjų	dalyvavo	33).	90.6%	klausos	(iš	39	paslaugų	gavėjų	dalyvavo	33).	90.6%	
paslaugų	gavėjų	nurodė,	kad	su	jais	derinamas	mau-paslaugų	gavėjų	nurodė,	kad	su	jais	derinamas	mau-
dymosi	 laikas,	 tariamasi,	 kokiais	 rūbais	 nori	 būti	dymosi	 laikas,	 tariamasi,	 kokiais	 rūbais	 nori	 būti	
aprengti	 ar	 skatinami	 savarankiškai	 tinkamai	 apsi-aprengti	 ar	 skatinami	 savarankiškai	 tinkamai	 apsi-
rengti.	48.5%	-paslaugų	gavėjų	buvo	įgalinti	ir	parodė	rengti.	48.5%	-paslaugų	gavėjų	buvo	įgalinti	ir	parodė	
iniciatyvą	padėti	kambario	draugui	ar	 	kitam	globos	iniciatyvą	padėti	kambario	draugui	ar	 	kitam	globos	
namų	 gyventojui	 kasdienėje	 veikloje.	 O	 metų	 gale	namų	 gyventojui	 kasdienėje	 veikloje.	 O	 metų	 gale	
patys	 paslaugų	 gavėjai	 išrinko	 aktyviausius	 globos	patys	 paslaugų	 gavėjai	 išrinko	 aktyviausius	 globos	
namų	gyventojus	ir	juos	apdovanojo.	Paslaugų	gavė-namų	gyventojus	ir	juos	apdovanojo.	Paslaugų	gavė-
jų	 artimieji	 anketinėje	 apklausoje(iš	 36	 palsaugėjų	jų	 artimieji	 anketinėje	 apklausoje(iš	 36	 palsaugėjų	
turinčių	artimuosius	dalyvavo	24)nurodė,	kad	pagerė-turinčių	artimuosius	dalyvavo	24)nurodė,	kad	pagerė-
jo	emocinė-dvasinė	sveikata	(36,4%),	fizinė	artimojo	jo	emocinė-dvasinė	sveikata	(36,4%),	fizinė	artimojo	
gyvenimo	kokybė	net	68,2%	išliko	stabili,	95,5	proc.	gyvenimo	kokybė	net	68,2%	išliko	stabili,	95,5	proc.	
atsakiusiųjų	savo	artimųjų	gyvenimo	sąlygas	vertina	atsakiusiųjų	savo	artimųjų	gyvenimo	sąlygas	vertina	
gerai.gerai.

Socialinis darbas
 
1.Užtikrinta,	 kad	 kiekvienas	 gyventojas	 gautų	 koky-
biškas	 gyvybiškai	 būtinas	 paslaugas	 tose	 srityse,	 ku-
riose	 asmuo	 pats	 negali	 apsitarnauti.	 Tarpininkauta,	
atstovauta	ir	informuota	teikiant	kokybiškas	būtinąsias	
ir	papildomas	paslaugas	globos	namų	gyventojams.
2.Orentuojantis	 į	 kiekvieno	asmens	poreikius,	 pomė-
gius	ir	interesus	organizavo	darbinę	veiklą,	laisvalaikį,	
užimtumą.
3.	Užtikrintos		gyventojų	teisės	ir	teisėti	interesai,	sud-
arytos	sąlygas	gauti	reikiamą	informaciją,	konsultuotis	
su	kitų	institucijų	specialistais.
4.Rinkti,	grupuoti	ir	apibendrinti	gyventojų	lūkesčiai	ir	
poreikiai,	reikalingos	paslaugos.
5.	Tvarkoma	globos	namų	gyventojų	duomenų	apskai-
ta,	nuolat	pildomos	ir	koreguojamos	asmens	bylos
	 Paslasugų	gavėjai	anketinėje	apklausoje	(daly-
vavo	 33	 iš	 39	 gyventojų)	 nurodė,	 kad	 	 97%	 įstaigos	
darbuotoju	 elgiasi	 pagarbiai,	 yra	 mandagūs,	 atidūs,	
72.7%	 paslaugų	 gavėjų	 jaučia,	 kad	 yra	 užtikrinamas	
konfidencialumas.
	 95,8%	 paslaugų	 gavėjų	 artimųjų	 nurodė,	 kad	
gali	 išsakyti	 savo	 nuomonę,	 81,8%	 atsakė,	 kad	 į	 ją	
atsižvelgiama,	 90,9%	 artimųjų	 pažymėjo,	 kad	 gali	
pateikti	 skundą,	 pasiūlymus	 paslaugoms	 gerinti,	 jei	
iškyla	toks	poreikis.	58.3%	artimųjų	labiausiai	priim-
tina	būdas	gauti	informaciją	kai	su	juo	susisiekia	dar-
buotojas	telefonu.


