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VADOVO ŽODIS 

 

Prūdiškių socialinės globos namai (į/k 190795841) (toliau vadinama – Įstaiga) - įstaiga prie 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis - užtikrinti suaugusių 

žmonių su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės 

paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą. 

Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo.  Įstaigos buveinės adresas – Prūdiškių g. 59, 

Prūdiškių k., Valčiūnų p., LT - 13225, Vilniaus raj. Įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, dotacijų ir Savivaldybių biudžetų,  gaunamų kitų pajamų už teikiamas paslaugas. 

Įstaigoje apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 

procentų darbingumo lygis, specialusis slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis arba nustatytas didelių 

ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais.  

Įstaigos vizija – tapti geriausiais, atitinkančiais Europos Sąjungos standartus, socialinės globos 

paslaugas teikiančiais namais šalyje. Gerovės valstybės samprata aktuali ir įgyvendinama mums,  tai 

yra mūsų klientų gyventojų ir darbuotojų kuriama materialinė gerovė, teikiamų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas. Esame brandus ir kompetetingas kolektyvas su turimais materialiniais ištekliais 

siekiantis optimalių rezultatų įgyvendinantis mūsų klientų poreikius ir lūkesčius. 

Prūdiškių socialinės globos namai yra dinamiška ir veržli Įstaiga, siekianti teikti aukščiausios 

kokybės socialines paslaugas savo gavėjams bei sukurti palankias darbo sąlygas darbuotojams. 

Užsibrėžtų tikslų Įstaigoje siekiama atsakingai, dirbama dėmesingai, stengiantis užtikrinti kiekvieno 

paslaugų gavėjo individualius poreikius ir geriausius interesus. 

Profesinė kompetencija ir tobulėjimas yra vienas svarbiausių Įstaigos efektyvios veiklos 

rodiklių, tai yra mūsų nuolatinė būsena. Įstaigos specialistai tobulėja nuolat gilindami savo žinias, 

keldami kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, keičiantis gerąja  patirtimi su kolegomis iš 

kitų institucijų. 

Užsibrėžti tikslai bei rezultatai Įstaigoje pasiekiami dirbant atidžiai ir atsakingai, 

komunikabilumas bei gebėjimas  surasti raktą į bet kurios iškilusios problemos sprendimą yra 

nuoširdus bendravimas, stipri Įstaigos vidaus kultūra bei vadovavimo politika, kvalifikacijos bei žinių 

tobulinimas.  

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos įvairios socialinės, medicininės, kultūrinės 

programos, gerinamos globos namuose gyvenančių asmenų, turinčių psichinę ir proto negalią 

gyvenimo sąlygos, diegiamos naujovės teikiamų paslaugų srityje, perkamas gyventojų gerbūvio 

gerinimui reikalingas inventorius, siekiant gerinti ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, sudaryti 

palankias sąlygos integracijai į visuomenę. Atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus bei ekstremalią 

situaciją šalyje, 2020 metais buvo sėkmingai įgyvendintas įstaigos metinis veiklos planas. Didžiausias 

dėmesys buvo skiriamas paslaugų kokybei ir COVID-19 pandemijos suvaldymui įstaigoje.  Pasiekti 
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rezultatai dėl mažo sergamumo susiję su finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais. Suteikta parama, 

finansavimas t.y. skirti asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir papildomas finansavimas iš 

valstybės biudžeto per 2 karantino etapus : 

- Asmens apsaugos priemonėms - 35,0 tūkst. eurų;  

- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui - 10,0 tūkst. eurų; 

- Ilgalaikio turto įsigijimui - 15,0 tūkst. eurų; 

- Darbo užmokesčiui pinigais - 46,9 tūkst. eurų; 

- Asmens apsaugos priemonėms - 11,5 tūkst. eurų; 

- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui - 7,4  tūkst. eurų. 

Iš viso papildomai -125,8 tūkst. eur. 

Papildomai skirtos lėšos iš Valstybės biudžeto skirtos apsaugos priemonių įsigijimui bei kitoms 

su COVID-19 liga prevencija ar suvaldymu susijusioms išlaidoms padengti - 66,1 tūkst. eur., iš jų 

darbo užmokesčiui pinigais - 46,9 tūkst. eur.  Gegužės mėn. išmokėtos vienkartinės premijos 105 

darbuotojams. 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimo Nr.1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.1. papunkčiu įstaigos  įpareigojamos 

užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą; neatidėliotinas funkcijų (darbų) atlikimas 

apima ir svarbiausių paslaugų asmenims teikimą. Atsižvelgiant į išaugusius darbo krūvius dėl riziką 

keliančių atliekamų darbų pobūdžio ir padidėjusius atsakomybės lygius, lapkričio ir gruodžio mėnesį 

išmokėtos priemokos 63 darbuotojams motyvuoti.  

Vienas svarbiausių Įstaigos taikomos kokybės principų yra gyventojų teisių užtikrinimas. 

Siekiant, kad darbuotojai žinotų ir įgyvendintų gyventojų teises, asmens duomenų konfidencialumą 

bei etikos principus, 2020 m. buvo vykdomi darbuotojų mokymai nuotoliniu būdu, vykdoma gyventojų 

apklausa, atliekamas gyventojų pasitenkinimo jų teisių užtikrinimu vertinimas, remiantis apklausos 

rezultatais vykdomi tobulinimo veiksmai. Apklausos metu globos namuose ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos buvo teikiamos 216 gyventojams, iš kurių apklausoje dalyvavo  148, tai sudaro 68,5 

% visų globos namų gyventojų. Gyventojų anketinės apklausos duomenys buvo apibendrinti bei 

pateikti Įstaigos internetinėje svetainėje: www.prudiskiusgn.lt. Remiantis gautais rezultatais, galima 

teigti, jog paslaugų gavėjai yra patenkinti socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros padalinių 

organizuojamų bei teikiamų paslaugų kokybe. Metų bėgyje pagrįstų skundų nebuvo. Apklausos 

rezultatai atspindi, kad daugumos paslaugų gavėjų gaunamos paslaugos pateisina jų lūkesčius bei 

poreikius. Teikiamų paslaugų įvertinimo rezultatai atskleidžia, kad didelis dėmesys skiriamas visoms 

užimtumo bei laisvalaikio, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų specialistų teikiamoms 

paslaugomis 

Gyventojai nuolat skatinami aktyviai dalyvauti Įstaigos paslaugų planavimo, vertinimo ir 

tobulinimo procesuose bei visuomeniniame gyvenime. Gyventojams buvo pristatomi ir su jais 

aptariami Įstaigos strateginiai tikslai, pasiekti veiklos rezultatai. Didinant gyventojų dalyvavimą ir 

įgyvendinant jų sprendimų priėmimo teisę, jie buvo skatinami aktyviai dalyvauti savo individualaus  

plano planavime, įgyvendinimo, vertinimo bei tobulinimo procesuose. 

Įstaigos gyventojams įgalinti buvo naudojamos šios priemonės: 

- individualus planavimo procesas kuriame gyventojai buvo skatinami ir įtraukti į savo 

paslaugų planavimo, tikslų siekimo, pasiekimų įvertinimo procesus; 

- susirinkimai gyventojų, skatinant juos dalyvauti įstaigos gyvenime, teikti pasiūlymus 

paslaugų tobulinimui, informuoti apie Įstaigos veiklą ir rezultatus; 

- pasitenkinimo vertinimo klausimynai, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie paslaugas, jų kokybę 

ir tobulinti paslaugas. 

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, vadovaudamasis LR Vyriausybės 2020-03-14 d. 

nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ globos namuose buvo vykdomas  

pasiruošimas kovai su COVID-19. Tikslui tinkamai suvaldyti trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti 

COVID-19 ligos prevenciją Globos namuose: 

- 2020-03-23 d. įsakymu Nr. V-18 buvo patvirtintas „Veiksmų planas, nustačius koronaviruso 

COVID-19 užsikrėtimo atvejį Globos namuose“; 

http://www.prudiskiusgn.lt/
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- 2020-04-02 d. įsakymu Nr. V-22 buvo sudaryta „COVID-19 ekstremalių situacijų valdymo 

grupė“; 

- 2020-04-08 d. įsakymų Nr. 23 buvo parengtas „Koronaviruso (COVID-19) prevencijos 

veiksmų planas“ (planas papildytas: 2020-04-30 d. įsakymu Nr. V-29, 2020-09-01 d. įsakymu Nr. V-

65, 2020-10-19 d. įsakymu Nr. V-72); 

- buvo vykdomas nuolatinis darbo organizavimas darbuotojų srautų valdymo srityje, numatant 

kokie darbai bus organizuojami  nuotoliniu būdu (t.y. kaip bus mažinamas darbuotojų skaičius 

pamainose ir kt.).  

- buvo rengiami lokaliniai teisės aktai dėl aprūpinimo AAP ir dezinfekcinių medžiagų, 

vykdomi AAP pirkimai, darbuotojų mokymai dėl AAP naudojimo; 

- parengtos atmintinės darbuotojams dėl rankų ir aplinkos higienos laikymosi, atmintinės 

darbuotojams dėl panaudotų AAP priemonių surinkimo bei rūšiavimo, paskirti atsakingi asmenys už 

COVID-19 plitimo rizikos kontrolę; 

- trumpuoju laikotarpiu pasibaigus karantinui, numatomi ir užtikrinti darbuotojų bei lankytojų 

saugos reikalavimai; 

- trys sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai buvo apmokyti imti tepinėlius COVID-19 

ligos laboratoriniams tyrimams atlikti; 

- Globos namuose reguliariai atliekami darbuotojų bei gyventojų patikrinimai dėl COVID-19. 

 

DUOMENŲ APSAUGA 

 

2020 m. apgyvendinta 14 gyventojų (jų globėjai, asmenys pagal įgaliojimą) buvo supažindinti 

su Asmens duomenų tvarkymu Įstaigoje tvarkos aprašu ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 

Įstaigoje tvarkos aprašu, informuoti apie asmens duomenų tvarkymą bei gyventojui sutikus gauti jų 

sutikimai dėl duomenų tvarkymo istorijos kūrimo ir Įstaigai svarbių akimirkų fiksavimo tikslu.  

Siekiant užtikrinti visišką autonomiją ir nepriklausomumą, būtina duomenų apsaugos 

pareigūno funkcijomis tinkamai atlikti, Įstaigoje įvykdytas naujas viešas pirkimas dėl asmens 

duomenų pareigūno funkcijų vykdymo. Apie pakeistą duomenų apsaugos pareigūną informuota 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.  

Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis dalyvavo 6 (šešiuose) duomenų apsaugos pareigūno 

organizuojamuose mokymuose nuotoliniu būdu dėl BDAR reglamentavimo, asmens duomenų 

tvarkymo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, duomenų teikimo nuotoliniu būdu paslaugas 

teikiančiose institucijose. 

 

Statistinė informacija apie mūsų Įstaigos paslaugų gavėjus: 

 

2020 m. pradžioje Prūdiškių socialinės globos namuose gyveno 215 asmenų (iš jų valstybės 

biudžeto išlaikomų gyventojų skaičius – 80, savivaldybės lėšomis išlaikomų gyventojų skaičius - 135), 

turintys psichikos ir proto negalią, kuriems buvo teikiamos socialinės, medicininės, bazinės ir 

papildomos paslaugos. Paslaugos, tokios kaip tautinių renginių organizavimas, papildomų tyrimų 

atlikimas, dantų protezavimas, aprūpinimas kompensacine, ortopedine technika ir kitos, buvo suteiktos 

visiems gyventojams pagal poreikį. 

2020 m. gauta 16 siuntimų į socialinės globos namus dėl ilgalaikių socialinės globos paslaugų 

teikimo. Pagal  siuntimus neatvyko 3 gyventojai (2 asmenys apsigyveno remiantis 2019 m. gruodžio 

mėn. siuntimais).  1 asmuo (kuriam buvo teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos) išvyko 

gyventi į namus.   2020 m. gruodžio 31 dienai faktinis Įstaigos sąrašuose gyvenančių asmenų skaičius 

– 208 asmenys, kuriems teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos bei 1 asmeniui teikiama 

trumpalaikė socialinė globa. Ataskaitiniu laikotarpiu į globos namus nuolatinai gyventi atvyko 14 

asmuo: 5 iš kitų globos Įstaigų, 6 iš savų ar giminių / globėjų namų, 2 iš ligoninės, 1 gyventoja perėjo 

iš trumpalaikės socialinės globos paslaugų į ilgalaikes soc. globos paslaugas. Trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu buvo teikiamos 4 asmenims. (žiūrėti 1 lentelę): 

 

1 lentelė. Gyventojų atvykimo rodikliai 
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Rodiklio pavadinimas Rodiklis 

Gyventojų skaičius metų pradžioje 215 

Atvyko ilgalaikei socialinei globai per 2020 

metus 
14 

Iš jų 

atvyko 

iš: 

kitos globos įstaigos 5 

savų ar giminių / globėjų namų 6 

Ligoninės (įskaitant slaugos) 2 

Kitur. (perėjo iš trumpalaikės soc. 

globos paslaugų į ilgalaikes soc. globos 

paslaugas) 

1 

Asmenų, gavusių trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas per 2020 metus, skaičius 
4 

 

Gyventojų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą metų pabaigoje yra 208 asmenys (iš jų 

valstybės biudžeto išlaikomų gyventojų skaičius – 79, savivaldybės lėšomis išlaikomų gyventojų 

skaičius - 129). Ataskaitiniu laikotarpiu mirė 22 asmenys, 1 asmuo, kuriam buvo teikiamos 

trumpalaikės socialinės globos paslaugos, grįžo gyventi į namus (žiūrėti 2 lentelę):  

 

2 lentelė. Gyventojų išvykimo rodikliai 

 

Rodiklio pavadinimas Rodiklis 

Išvyko pasibaigus ilgalaikei socialinei globai per 2020 

metus 
23 

Iš jų: 

į kitą globos įstaigą - 

nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus  1 

 

mirė 
22 

 

Padidėjus asmenų, kurioms teikiamos ilgalaikės socialinės paslaugos, migravimui, Prūdiškių 

socialinės globos namai užtikrino naujai atvykstančių ir išvykstančių gyventojų tinkamą dokumentų 

parengimą ir apgyvendinimą. Socialinių darbuotojų pagalbos dėka, 89,5 proc. gyventojų (187 

asmenys) bendrauja ir palaiko ryšius su savo globėjais, rūpintojais, šeimos nariais, artimaisiais ar 

giminaičiais. Likusieji 10,5 proc. asmenų yra vieniši (neturi vaikų, artimųjų, yra nelankomi).  

2020 metų pabaigoje globos namų gyventojų kontingento pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus 

grupę ir negalios pobūdį yra pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Gyventojų  pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir negalios pobūdį             

 

Rodiklio pavadinimas 

Amžius, metais 

Iš 

viso iki 30 
30–

49 

50–

59 

60–

64  

65–

69  

70–

74 

75–

79  

80–

84 

85 ir 

vyresn

i 

Gyventojų skaičius, iš viso  1 69 47 35 20 15 3 6 3 208 

 
iš jų moterys 6 22 15 14 8 8 2 4 3 82 

Iš viso gyventojų skaičius (pagal vieną pagrindinę asmens negalios rūšį) 

*su psichine (dėl psichikos ligos) 

negalia 1 34 37 22 13 10 3 3 1 124 
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*su proto (dėl intelekto 

sutrikimų) negalia 9 35 10 13 7 5 0 3 2 84 

Iš viso gyventojų skaičiaus – 

su sunkia negalia. 5 39 16 17 11 8 2 3 3 104 

 

 

 
 

Išorės aplinkos analizė: 

 

Politiniai 

veiksniai 

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos 

socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais 

teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau Socialinės apsaugos 

ir darbo ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir Įstaigos Nuostatais. Sparti 

kaita, nauji pokyčiai kelia naujų reikalavimų visuomenei, o kartu ir visai 

socialinių paslaugų sistemai. Prioritetinė Įstaigos veiklos sritis buvo paslaugų 

kokybės gerinimas, kuris priklauso nuo psichologinės atmosferos, taikomų 

metodų įvairovės, individualaus darbo ir dėmesio kiekvienam asmeniui, 

saugios, estetiškos bei namų aplinkai artimos aplinkos.  

Ekonominiai  

veiksniai 

Įstaigos veikla finansuojama asignavimų programoje 03003 „Socialinių 

paslaugų ir integracijos plėtra“, priemonėje 03003010101 „Sudaryti sąlygas 

Socialiniai darbuotojai, 
9%

Užimtumo specialistai, 
4%

Slaugytojai, 7%

Socialinio darbuotojo 
padėjėjai, 28%

Slaugytojo padėjėjai, 
11%

Kitas, tiesiogiai 
dirbantys su 

gyventojais, personalas, 
31%

Kitos pareigybės, 10%

Prūdiškių socialinės globos namų 
personalas, teikiantis globos paslaugas 

(131 pareigybė, iš jų užimta 127)

Socialiniai darbuotojai Užimtumo specialistai

Slaugytojai Socialinio darbuotojo padėjėjai

Slaugytojo padėjėjai Kitas, tiesiogiai dirbantys su gyventojais, personalas

Kitos pareigybės
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socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“. 

Finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto lėšos, įstaigos pajamų įmokų ir 

kitos lėšos. Įstaiga skiriamus asignavimus naudoja racionaliai ir ekonomiškai 

pagal valstybės skiriamus asignavimus bei gaunamas pajamas už paslaugas.  

Įstaiga užtikrina proporcingą lėšų planavimą ir panaudojimą. Siekiant aukštos 

paslaugų kokybės,  įstaiga taiko strategiją nukreiptą į ilgalaikę perspektyvą 

žmogiškųjų išteklių valdyme siekiant konkurencingų veiklos rezultatų – 

nuolat didindama pareiginės algos pastoviąją dalį įstaigos  darbuotojams.  

2020 metais pastovioji pareiginės algos dalis vidutiniškai didėjo apie 5 

procentus lyginant su 2019 metais. Paslaugų gavėjų maitinimas ir 

medikamentinės išlaidos dengiamos laikantis patvirtintų finansinių 

normatyvų. Prekių ir paslaugų pirkimas vykdomas viešųjų pirkimų įstatymo 

ir susijusių teisės aktų tvarka. Įstaigoje tobulinamas viešųjų pirkimų 

strateginis planavimas, nustatant teikiamų paslaugų ir veiklos prioritetus. Į 

planavimo procesą įtraukiame visų padalinių vadovus ir atsakingus 

darbuotojus. 2020-02-07 d. globos namai buvo nominuoti ir gavo viešųjų 

pirkimų apdovanojimą UAB ECOCOST organizuojamoje konferencijoje 

,,Labiausiai skaitmenizuotų perkančiųjų organizacijų apdovanojimai”. 

Prūdiškių socialinės globos namai tiesioginės transliacijos metu dalyvavo ir 

gavo viešųjų pirkimų apdovanojimą už skaidriai organizuotus viešuosius 

pirkimus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamoje 

konferencijoje ,,Efektyviausių viešųjų pirkimų apdovanojimai”.  

Remiantis pasaulinės sveikatos organizacijos gairėmis, gyventojai buvo 

skatinami gerti pakankamai vandens. Įsigyti dozatoriai geriamajam vandeniui, 

gyventojai raginami išgerti bent po 5 stiklines vandens per dieną. 

Pakoreguotos gaminamų patiekalų receptūros, siekiant sumažinti baltos 

duonos gaminių kiekį mitybos racione, malti džiūvėsėliai visiškai arba iš 

dalies pakeisti avižų sėlenomis, sumažintas kepimui naudojamo aliejaus 

kiekis. Siekiant padidinti skaidulinių medžiagų ir gerųjų riebalų kiekį, 

patiekalai praturtinti sėklomis ar linų sėmenimis. Vykdoma mitybos 

nepakankamumo prevencija maitinimo papildymui naudojant enterinio 

maitinimo mišinius. Atnaujintas vegetarinių patiekalų valgiaraštis, sudarytas 

individualus veganinis valgiaraštis eliminuojant produktus su laktoze. Visas 

maitinimo padalinio personalas kėlė kvalifikaciją dietinių patiekalų gamybos 

tema. Remiantis įgytomis žiniomis įdiegta 17 naujų sveikatai palankių 

patiekalų receptūrų. Vyko bendradarbiavimas su kitais įstaigos darbuotojais 

bei gyventojais dėl sudaromo valgiaraščio ir jo adaptavimo pagal gyventojų 

pageidavimus.  Nuo 2020-11-20 d. paskelbus ekstremalią situaciją dėl Covid-

19 pandemijos, sudarytas 14 dienų perspektyvinis valgiaraštis ,, Prūdiškių 

socialinės globos namų valgiaraštis ekstremalios situacijos metu“, užtikrintas 

būtiniausių maisto produktų rezervas bent 14-kai dienų, buvo pakeista 

gyventojų maitinimo tvarka, parengta atmintinė darbuotojams ,, Gyventojų 

maitinimas COVID-19 infekcijos atveju“. 

Socialiniai - 

demografiniai 

veiksniai 

Galimybes teikti bendruomenines paslaugas Įstaiga turi, tačiau reikalingas 

papildomas finansavimas, įsteigti grupinio gyvenimo namus suaugusiems 

asmenims su negalia, kuriuose galėtų apsigyventi iki 10 asmenų. Tuo tikslu,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2020 vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-134  (Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2020 m.  lapkričio 30 d. Nr. A1-1177  redakcija) 

„Dėl 2020 metų investicijų paskirstymo socialinės apsaugos srities 

projektams, finansuojamiems ne iš Valstybės investicijų 2020-2022 metų 

programos lėšų, įgyvendinti“ 4.34 punktu Prūdiškių socialinės 

globos  Grupinio gyvenimo namų steigimui buvo skirta 330,0 tūkst. Eurų. 
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Pirkimui vykdyti buvo patvirtinti nekilnojamojo turto pirkimo ekonominis ir 

socialinis pagrindimas,  pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygos ir sudaryta 

Nekilnojamojo turto pirkimo komisija. Komisija vadovaujantis pavirtintu 

darbo reglamentu išnagrinėjo  2020-12-11 d. gautą pardavėjo pasiūlymą, 

nekilnojamojo turto dokumentus (pateiktus papildomus dokumentus) ir 

vienbalsiai nutarė, kad pateiktas pasiūlymas neatitinka nekilnojamojo turto 

pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų reikalavimus ir buvo atmestas. 

Pardavėjo pretenzija per nurodytą terminą nebuvo gauta. Lėšos neįsavintos dėl 

pateikto pasiūlymo neatitikimo nekilnojamojo turto pirkimo neskelbiamų 

derybų būdu sąlygų reikalavimų.  

Įstaiga yra įsikūrusi apie 18 km., nuo Vilniaus miesto centro. Įstaiga 

intensyviai bendradarbiauja su netoliese įsikūrusiu Juodšilių seniūnijos 

bendruomenės socialinių paslaugų centro padaliniu - Savarankiško gyvenimo 

namais „Po vienu stogu“, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Šv. Uršulės 

Leduchovskos vidurine mokykla, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija. 

4 km atstumu nuo globos namų yra Juodšilių seniūnija, kuri ribojasi su 

Marijampolio, Pagirių, Rudaminos seniūnijomis ir Vilniaus miestu. Yra 

įvairių visuomeninės paskirties objektų: Juodšilių kultūros namai, biblioteka, 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, ambulatorija. Juodšiliuose veikia 

Vaidotų parapijai priklausanti Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 

bažnyčia. Įstaiga puoselėja bendradarbiavimo kultūrą, skatina profesinį 

dialogą, įvairių projektų kūrimą bei įgyvendinimą.  

Ataskaitiniu laikotarpiu, o ypatingai ekstremalios situacijos Lietuvoje bei 

karantino globos namuose metu, labai didelis dėmesys buvo skiriamas 

gyventojų emocinės sveikatos būklės stebėsenai bei gerinimui. Dėl Covid-19 

situacijos krizę išgyvenantiems ar emocinius išgyvenimus patiriantiems 

asmenims (jų globėjams ar artimiesiems) buvo teikiama kompleksinė 

psichosocialinė globos namų specialistų pagalba – individualūs bei grupiniai 

pokalbiai, konsultacijos savęs ieškojimo procese, skatinančios  pasitikėjimą 

savimi, atstatančios gyventojų socialinę motyvaciją ir pan. Buvo aktyviai 

skatinamas bei užtikrintas gyventojų bendravimas su giminėmis ir artimaisiais 

telefonais, elektroninėmis bei vaizdo priemonėmis ir kt.  

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos bei paskelbto karantino, buvo 

laikomasi ekstremalios situacijos operacijų vadovo rekomendacijų - nevykdyti 

grupinės veiklos uždarose patalpose, todėl globos namuose nebuvo galimybės 

bendruomenės nariams teikti numatytos sporto užsiėmimų treniruoklių salėje 

paslaugos. Pasibaigus pirmai karantino bangai, globos namų teritorijoje buvo 

organizuoti 2 koncertai „kaimynų dienai“ paminėti, kurių metu buvo įtraukti 

ne tik globos namų gyventojai, bet ir bendruomenės nariai.  

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas socialinės iniciatyvos projektas „Kavos 

galia“, kuriame dalyvavo didžioji dalis Įstaigos gyventojų. Proto negalią 

turintys asmenys gamino kavą mūsų gyventojams pavasario šventės metu. 

Įrengto profesionalaus kavos aparato automobilyje dėka, kava buvo pavaišinti 

visi šventėje dalyvavę kavos mėgėjai. 
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Per 2020 metus, siekiant atstatyti ir ugdyti gyventojų darbinius įgūdžius bei 

skatinti jų užimtumą ne tik Įstaigoje, bet ir bendruomenėje, tikslu praplėsti bei 

pagerinti globos namų gyventojams teikiamų užimtumo paslaugų spektrą, 

buvo inicijuota ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „RAUDONOS 

NOSYS Gydytojai klounai“. Didelis dėmesys projekte buvo skiriamas 

lavinimui bei naujų vaidybos formų kūrimui asmenims, kuriems sunkiau 

dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

 

 
 

Technologiniai 

veiksniai 

Interneto naudotojų Lietuvoje sparčiai auga, o pagal interneto prieigą namų 

ūkiuose Lietuva lenkia daugelį Europos valstybių. Auga visuomenės 

kompiuterinis raštingumas, gerėja aprūpinimas IT. Taikant šiuolaikines 

informacines technologijas, sudarytos galimybės greitai gauti ir perduoti 

informaciją. Įstaigoje yra diegiamos naujos informacinės – komunikacinės 

technologijos. Sudarytos galimybes naudotis informacinėmis technologijomis 

tiek gyventojams, tiek darbuotojams. Įstaiga turi susikūrusi savo internetinę 

svetainę  www.prudiskiusgn.lt, kurioje viešinama aktuali informacija apie 

globos namus.  

 

Per 2020 metus buvo efektyviai organizuojama įstaigos veikla, kryptingai siekiama  numatytų 

prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo Covid - 19 pandemijos suvaldymui Įstaigoje metu: 

 

1. Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas: 

► Teikiamų paslaugų 

kokybės efektyvinimas 

COVID-19 pandemijos 

suvaldymui Įstaigoje 

♦ Siekiant užtikrinti tinkamą Covid-19 (Koronaviruso infekcijos) 

prevenciją globos namuose, įsigyta: 

 - Baktericidinė atviro tipo UV lempa OBN-150S -2 vnt. , užtikrintas 

tinkamas patalpų oro valymas nuo bakterijų ir virusų; 

- Bekontaktė / termovizorinė praėjimo kontrolė ZKTeco SpeedFace-

V5L (TD), taip užtikrinta darbuotojų ir gyventojų kūno temperatūros 

stebėsena. 

http://www.prudiskiusgn.lt/
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♦ Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūrą bei teikiamų paslaugų 

kokybę įsigyti: 

- 5 pulsoksimetrai, skirti išmatuoti arterinio kraujo prisotinimą 

deguonimi (SpO2) ir pulso dažnį. 

 

 
 

- papildomai įsigyta: 4 vnt - kraujo spaudimo aparatų, 4 vnt 

bekontakčių termometrų; 

- du deguonies koncentratoriai, kurie buvo naudojami asmenims, 

turėjusiems kvėpavimo sutrikimų (sergantiems Covid-19 infekcija) – 

5 įstaigos gyventojams; 

 

 
 

♦ Įsigyta 10 vienetų elektrinių funkcinių lovų, slaugomiems 

asmenims, taip palengvintas personalo darbas ir pagerinta teikiamų 

slaugos paslaugų kokybė. 

♦ Įsigyta PTS CardioCheck cholesterolio, trigliceridų, gliukozės 

kiekio kraujyje matuoklis -  tai naujas portatyvus matuoklis, skirtas 

savarankiškai kontroliuoti gliukozės, cholesterolio ir trigliceridų kiekį 

kraujyje.  
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♦ Įsigyti modernūs automatiniai rankų dezinfekavimo įrenginiai - 5 

vnt. sieniniai rankų dezinfektoriai su baterija, 2 vnt. rankų 

dezinfekcijos įrenginiai „STERIHANDS SH 200“ 

 

 
 

♦ Įsigyti profesionalūs patalpų dezinfekavimo įrenginiai – 3 vnt. 

dezinfekcijos sistema „Sani System“, 4 vnt. rūko generatoriai. 

 

 
 

♦ Tikslu pagerinti globos namuose teikiamų paslaugų kokybę bei 

užtikrinti gyventojų privatumą, buvo papildomai naujai sumontuotos 

36 vnt. durų gyvenamąjame „F“ korpuse, skiriančių gyvenamųjų 

kambarių į tualeto tambūrus. Buvo atliktas klėties (skirtos gyventojų 

laisvalaikiui bei švenčių praleidimui)  pastato išorės atnaujinimas 

naujomis medinėmis dailylentėmis, kurios buvo dažomos, sudėti  

nauji langai. Gyventojų jaukumui sukurti bei sąlygų gerinimui, buvo 
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pagaminti bei teritorijoje pastatyti 9 nauji suoliukai, kosmetiškai 

atnaujinto ir perdažytos gyventojų laisvalaikiui leisti skirtos 2 

pavėsinės, esančios teritorijoje. 

♦ Siekiant pagerinti globos namuose teikiamų paslaugų kokybę bei 

atsižvelgiant į ekonominio naudingumo našumą, buvo įsigytas dujinis 

kondensacinis katilas (300 Kw galios) su tarpiniu šilumokaičiu: 

 

  
 

2. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, žmogiškų išteklių stiprinimas 

► Pagerintas paslaugų 

prieinamumas, aktyvumas 

bei judėjimo sąlygos 

visiems įstaigos 

gyventojams: 

  

♦ Ataskaitiniu laikotarpiu, ekstremalios situacijos Lietuvoje metu bei 

paskelbus karantiną Globos namuose, dėl galimo COVID-19 

infekcijos protrūkio, „A“ korpuse buvo įrengti 8 gyvenamieji 

kambariai gyventojams, dar 5 kambariai buvo atnaujinti. Įrengtos bei 

atnaujintos 3 darbo patalpos darbuotojams, kurie dirbtų su 

karščiuojančiais ir COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis. Pagerintos 

darbo sąlygos 14-ai darbuotojų.   

♦ Ataskaitiniu laikotarpiu buvo  kosmetiškai paremontuoti ir perdažyti 

medicinos darbuotojų kabinetai, globos namų gyventojų maitinimo 

patalpų ir koridorių sienos, pirties patalpų sienos, atlikti  apdailos, 

remonto darbai. Atnaujintas gydytojų kabinetas: įsigyta lentelė 

regėjimo aštrumui nustatyti, mokomieji plakatai. Pakeisti treji 

įvažiavimo į teritoriją elektroniniai vartai ir atnaujinta 200 m. ilgio 

teritorijos tvora. Įstaigos teritorijoje darbuotojų automobilių stovėjimo 

aikštelėje įrengti 3 automatiniai apšvietimo stulpai, garažuose 

atnaujinti ir nudažyti 8 vartai. 

 

 
 

♦ Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyti – skalbinių transportavimo 

vežimėliai, pagerintos sąlygos 3 darbuotojam; 
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♦ Įsigyta garų lyginimo sistema, darbo sąlygos pagerintos 2 

darbuotojams.  

 

 
 

♦ Įsigyti profesionalūs kirpėjo įrankiai, įrengtos 5 papildomos vietos 

grožio paslaugų teikimui kiekviename gyvenamojo korpuso aukšte - 

pagerintos  darbo sąlygos kirpėjai, bei visiems globos namų 

gyventojams. 

♦ Nauja darbine apranga aprūpinta 17 slaugytojų padėjėjų, 4 socialinio 

darbuotojo padėjėjai (dirbantys naktį), 4 skalbyklos darbuotojai 

► Pagerintos užimtumo 

veiklose dalyvaujantiems 

gyventojams patalpos. 

♦ Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi klėties, kur Įstaigos 

gyventojams organizuojamos šventės bei renginiai, pastato išorės bei 

vidaus atnaujinimo darbai, ko pasėkose darbo sąlygos pagerėjo 14 

darbuotojų bei visiems užimtumą lankantiems ir veiklose 

dalyvaujantiems gyventojams.  

 

  
 

3. Darbuotojų tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas 

► Užtikrintas įstaigoje 

dirbančių kvalifikuotų 

specialistų tobulinimasis 

bei kvalifikacijos kėlimas 

šiomis formomis - 

seminarai, konferencijos, 

100 proc. įgyvendinti Įstaigos darbuotojų metiniai profesinės 

kompetencijos tobulinimo planai.. Per 2020 metus Įstaigos socialinių 

paslaugų srities darbuotojai ataskaitiniu laikotarpiu 85 kartus 

nuotoliniu būdu tobulinosi savo profesinę kompetenciją bei išklausė 

daugiau nei 16 akademinių valandų per metus. Įstaigos sveikatos  

priežiūros padalinio specialistai 43 kartus  tobulinosi savo profesinę 
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paskaitos, komandiruotės, 

kursai, išvykos ir kt.    

kompetenciją. Viso per 2020 metus kiti (ne socialinių paslaugų srities 

ar sveikatos priežiūrą teikiantys) globos namų darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją 56 kartus, nuotoliniu būdu dalyvaudami įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose,   konferencijose, 

paskaitose ir pan.  

Įstaigoje 2020 m. IV ketv. buvo paruoštos bei patvirtintos 2 

kvalifikacijos kėlimo programos - 6 ak. val. bei 4 ak. val., skirtos 

socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulinimuisi. Programų temos: 

- „Bendravimo etika dirbant su psichikos ir proto negalią turinčiais 

asmenimis socialinės globos namuose“ – 6 ak. val. (15 socialinių 

paslaugų srities bei sveikatos priežiūros specialistų (socialinio 

darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai); 

- „Stresas ir jo valdymas“ - 4 ak. val. (mokymai Įstaigos viduje 

neįvyko dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo dėl SARS-Cov-2 ligos plitimo).  

Ataskaitiniu laikotarpiu, globos namų socialinių paslaugų srities 

darbuotojai, tikslu gebėti tinkamai valdyti krizines bei konfliktines 

situacijas karantino metu, buvo orientuoti į nuotolinius prevencinio 

pobūdžio mokymus, pasitelkiant komandinio darbo principais. 

Pasitelkiant asmenines patirtis bei mokymų metu įgytas žinias, globos 

namų gyventojams gyvenamuosiuose korpusuose  buvo 

organizuojamos švietėjiškos paskaitėlės su video medžiaga bei 

skaidrėmis – apie rūkymo, alkoholio vartojimo žalą žmogaus 

organizmui, paskaitėlės, susijusios su  smurto, patyčių, savižudybių 

(savęs žalojimo), netekties išgyvenimo atveju. 

2020 m. pagal patvirtintą 2017-01-05 d. įžanginę individualios 

priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programą 

,,Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai, teikiant 

socialinės globos asmenims turintiems proto ar psichinę negalią", 

organizuoti  mokymai ir išduoti pažymėjimai 44 asmenims, iš jų 9 –

iems mūsų Įstaigos darbuotojams. Ataskaitiniu laikotarpiu neigiamo 

pobūdžio įvykių prevencijai užtikrinti, 47 darbuotojai dalyvavo 

įvairiuose prevenciniuose nuotoliniuose mokymuose bei seminaruose 

– priklausomybių ligų, smurto prevencijos ir intervencijos, 

savižudybių krizių bei intervencijos, temomis. 

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos bei paskelbto karantino, 

nebuvo galimybės Įstaigos darbuotojams dalyvauti tarptautiniuose 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose.  

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1 strateginis tikslas: Užtikrinti socialines paslaugas šeimai, vaikams, jaunimui, neįgaliesiems ir 

kitoms socialinėms grupėms, stiprinant jų socialinę integraciją 

 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų 

asignavimų panaudojimas 

  




