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I. BENDRA INFORMACIJA 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (toliau – Globos namai) yra Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetinė įstaiga įsikūrusi adresu Energetikų g. 20A, 79237 Šiauliai. Įstaigos kodas 

191784958.  

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai turi teritorinius padalinius: 

 Savarankiško gyvenimo namai Energetikų g. 20A, Šiauliai. (A korpusas). Bendras plotas 

1962,72 kv. m. 

 Stacionarios globos ir slaugos padalinys. Energetikų g. 20A, Šiauliai. (B korpusas). 

Bendras plotas 1123,25 kv. m. 

 Dienos socialinės globos centrą „Goda“ (toliau – „Goda“). Žalgirio g. 3, Šiauliai. 

Bendras plotas 1750,21 kv. m. 

 Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo 

taisyklėmis, 2014-09-19 Globos namams išduotos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos keturios licencijos: 

 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims. 

 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia. 

 Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia. 

 Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 

namuose. 

 2013 metų lapkričio 5 dieną Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie 

sveikatos apsaugos ministerijos suteikė teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas: 

 Slaugos – bendrosios praktikos slaugos; 

 Kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo.  

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas leidimas – 

higienos pasas: 

 Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla. Nr. LHP.6-36 (19.7.1 

6.11)Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla. Slaugos paslaugos: 

bendruomeninė slauga; bendrosios praktikos slauga; psichikos sveikatos slauga; kitos 

paslaugos: kineziterapija; masažas. Nr. LHP.6-35 (19.7.1 6.11) 
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 Įstaigos automobiliai: VW TRANSPORT – 2012 m., VW TRANSPORTER – 2007 m., ŠKODA 

FABIA- 2013 m., ŠKODA OKTAVIA – 2015 m., MB SPRINTER – 2006 m., FORD GALAXY – 2002 

m., IVECO DAILY – 2018 

 

 

Globos namų vizija. Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, 

naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat 

tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų 

poreikius, teikianti šiuolaikiškiausias socialines paslaugas 

 

Globos namų misija. Teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių 

rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią gyventojų socialinį saugumą, 

orumą bei jų įgalinimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad 

paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį 

paslaugų gavėją.  

 

Globos namų tikslas. Tenkinti socialines, psichologines, kultūrines, dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo 

reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių 

paslaugų prieinamumą ir padėti jiems įveikti atskirtį. 

Strateginis tikslas: 

Teikti Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems 

asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės 

(trumpalaikės), dienos, integralios pagalbos socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) 

paslaugas. 

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti: 

1. Didinti Globos namų valdymo efektyvumą skiriant ypatingą dėmesį komandinio darbo vystymui ir 

darbuotojų kompetencijų tobulinimui; 

2. Teikiant paslaugas bei gerinant paslaugų kokybę, bendradarbiauti su socialinės globos, sveikatos 

priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis; 

3. Skatinti ir plėtoti savanorystės veiklas; 

4.Įgyvendinti vidines kokybės užtikrinimo priemones.  

5. Gerinti Globos namų infrastruktūrą.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų SSGG analizė. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
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1. Platus socialinių paslaugų spektras. 
2..Įstaigoje išplėtoti universalaus dizaino principai. 
3. Išplėtotos sociokultūrinės paslaugos. 
4. Bendradarbiavimas su vietos ir užsienio partneriais. 
5. Stipri ir išplėtota tinklaveika. 
6. Darbas organizuojamas komandiniu principu: socialinis 
darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, 
psichologas 

7.Nuolatinis personalo, tiesiogiai dirbančio su gyventojais 
kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant mokymuose, 
seminaruose, konferencijose. 
8.Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su 
savivaldos institucijomis, socialinės globos įstaigomis, 
vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis bei kitomis įstaigomis. 
9.Galimybė organizuoti darbuotojų stažuotes užsienyje. 

1. Darbuotojų motyvacijos mažėjimas. 
2. Mažas darbuotojų atsparumas 
perdegimo sindromui. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1..Panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas 
atnaujinti Globos namų infrastruktūrą. 
2..Esant įvairiapusiškam kolektyvui, galimybė 
organizuoti įvairias socioedukacines veiklas. 
3..Siekiama, kad informacinėmis technologijomis 
naudotųsi ne tik darbuotojai, bet ir socialinių paslaugų 
klientai. 

1. Kintanti įstatyminė bazė; 
2. Socialiniai ir demografiniai veiksniai; 
3. Besikeičiantis finansavimas ir 
kintančios kainos. 

 

II. GLOBOS NAMŲ VYKDYTA VEIKLA 

2.1. Administracijos veiklos analizė. 

Darbuotojai  

2016 

metų 
faktas 

2017 

metų 
faktas 

2018 

metų 
faktas 

Pastabos 

Iš viso (skaičius):    Siekiant 

išlaikyti 
teikiamų 
paslaugų 
kokybę ir 
teikti 

įvairiapusišk
as socialines 

paslaugas, 

darbuotojų 
skaičius 
didėjo. 

Administracijos ir buhalterinės apskaitos personalas 5 5 5 

Socialinį darbą dirbantys specialistai (atvejo 

vadybininkai, socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, individualios priežiūros 
specialistai ir kt.) 

90 95  98 

Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojai, slaugytojo 
padėjėjai, kinezeterapeutai ir kt.) 

19 19  19 

Kiti darbuotojai 24 24  24 

 

2.2. Finansinė analizė. 

Darbo užmokestis 

2016 

metų 
faktas 

2017 

metų 
faktas 

2018 

metų 
faktas 

Pastabos 

Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per 
mėn. 

901 953 994 Atlyginimai 

didėjo, 
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Vidutinis socialinį darbą dirbančių specialistų atlyginimas 

per mėn. 
515 574 691 lyginant 

trijų metų 
rodiklius. Vidutinis sveikatos priežiūros specialistų atlyginimas per 

mėn. 
498 565 694 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 389 411 504 

 

2.3.Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, 
įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms dalis). 

Finansavimo šaltiniai 2016 metų 
faktas 

2017 metų 
faktas 

2018 metų 
faktas 

Valstybės biudžetas (valstybės deleguotoms 
funkcijoms vykdyti) 

0% 0% 0% 

Savivaldybės biudžetas 67.8% 48.5% 51.7% 

Kitos valstybės dotacijos (Valstybės dotacijos sunkiai 
negaliai) 

7,5% 19.7% 17.1% 

Specialiųjų programų lėšos 19 % 24.6% 21% 

ES struktūrinių fondų ir iš kitų šaltinių finansuojamų  
projektų lėšos  

5,5% 6.9% 8.9% 

Labdara, parama  0,2% 0.3%   0.4% 

 

2.4. Įstaigos 2018 metų strateginio veiklos plane suplanuotos veiklos (tikslų ir priemonių 
įgyvendinimo rezultatai). 
 

Tikslas, uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1. Didinti Globos namų 
valdymo efektyvumą skiriant 
ypatingą dėmesį komandinio 
darbo vystymui ir darbuotojų 
kompetencijų tobulinimui. 
 

Organizuoti vidinius 

seminarus darbuotojams 

paslaugų teikimo 
klausimais, supažindinant 
su naujovėmis;  
 

1. Įstaigoje  dirba 98 socialinės srities 
specialistai. Visi 100% dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 

mokymuose, seminaruose. Dalyvauta 

35 seminaruose/mokymuose/paskaitose. 

2. 2018 metais suorganizuoti dveji 

mokymai Socialinių darbuotojų 
padėjėjų 40 valandų įžanginiai kursai. 
Išduoti 33 pažymėjimai. 
3. 2018 metais dalyvauta: 

 „Biudžetinių įtaigų finansininkų 
kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras“. 

 „Darbo užmokesčio reformos 
vykdymas 2019“.  

1.1. Suorganizuoti vidiniai 

slaugytojų mokymai. 
Mokymuose dalyvavusių 
darbuotojų skaičius. 

Personalui periodiškai suteikta žinių 
sveikatos darbe klausimais. Mokymai 

vykdyti du kartus per metus. Mokymus  

išklausė 100% medicinos personalo 

darbuotojų.  
1.2 Suorganizuoti papildomus 

priešgaisrinės ir civilinės saugos 
mokymus. 

Mokymuose dalyvavusių 
darbuotojų skaičius. 

2018 metais 134 įstaigos darbuotojų 
dalyvavo priešgaisrinės ir civilinės 
saugos mokymuose.  

1.3. Suorganizuoti vidinius Mokymuose dalyvavusių 83 socialinės srities darbuotojų 
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pragulų profilaktikos kursus.  darbuotojų skaičius. dalyvavo 5 mokymų cikle pragulų 
profilaktika. 

1.4. Reguliariai organizuoti 

naujų teisės aktų, geros patirties 
aptarimus  

Reguliarūs aptarimai  
 

Informacija pristatyta visuotinių, kas 
mėnesį vykstančiose darbuotojų 
susirinkimuose. Susirinkimų skaičius – 

12 kartų.   
2. Teikiant paslaugas bei 
gerinant paslaugų kokybę, 
bendradarbiauti su socialinės 
globos, sveikatos priežiūros 
įstaigomis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir kitomis 
institucijomis.   

Reguliariai organizuoti 

susitikimus su 

mieste/rajone/apskrityje 

veikiančiomis socialinės 
globos, sveikatos 

priežiūros įstaigomis, 
nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir kitomis 

institucijomis.   

Suorganizuotų susitikimų skaičius -  

100  

2.1. Susitikimų su socialiniais 
partneriais organizavimas 

2018 metais vykdytų 
bendrų veiklų su 
partneriais skaičius.  

Paslaugų gavėjų dalyvavimas partnerių 
ir globos namų vykusiose 45 veiklose.  

2.1.1. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais skaičius. 
Naujų bendradarbiavimo 
sutarčių skaičius  

2018 metais pasirašytų naujų ilgalaikių 
bendradarbiavimo sutarčių skaičius – 3 

2.2. Bendradarbiavimo kokybės 
vertinimas. 

Naudojant pasirinktą 
metodiką, kasmet įvertinti 
teikiamų socialinių 
paslaugų kokybę. 

2018 metų pabaigoje vykusioje 
apklausoje dalyvavo 25 Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų partnerių. 
Pasitenkamas bendradarbiavimu – 

86proc. 

Teikiamų paslaugų įvertinimas – 98 

proc.   

3. Skatinti ir plėtoti savanorystės 
veiklas. 

Dalyvauti jaunimo 

savanorius priimančios 
organizacijos 

akreditacijoje.  

2018 metų Gegužės 15 dieną įstaigai 
suteikta jaunimo savanorius 

priimančios įstaigos akreditacija.   

4. Vidinių kokybės užtikrinimo 
priemonių įgyvendinimas. 

 - - 

4.1. Siekiant gerinti teikiamų 
socialinių paslaugų kokybę, 
įdiegti EQUASS kokybės 
sistemą. 

EQUASS Assurance 

2018 diegimo plano 

įvykdymas ir užbaigimas. 

Dalyvavimas EQUASS Assurance 

mokymuose – 6 

Paruošta EQUASS Assurance 2018 
diegimo plano ataskaita. 

4.2. Pasiruošti  EQUASS 
Assurance  kokybės sistemos 
auditui. 

Pasiruošimas 2018 metų 
vidaus auditui.  

2018metų gruodžio 12 dieną vyko 
EQUASS Assurance kokybės sistemos 
auditas. Auditoriaus išvada – įstaiga 
pasirengusi išoriniam auditui 2019m. 
vasarį.  

5. Gerinti Šiaulių miesto 
savivaldybės globos namų 
infrastruktūrą 

- - 

5.1. Įsigyti mikroautobusą  Įsigyti spec. transportą 
dienos centro „Goda“ 

lankytojams teikti 

kokybišką paslaugą.  

2018-11 mėnesį nupirktas naujas spec. 
autobusas lankytojams teikti vežiojimą 
paslaugą. 

5.2. Atnaujinti dienos socialinės 
globos centro „Goda“ pastatą 
(Žalgirio g.3) 

Pritaikyti pastatą teikti 
dienos socialinės globos 
paslaugas ne tik 

Dienos centro „Goda“ pastato 

renovacijos darbai pradėti 2018 metų 
rugpjūčio mėn. Planuojama darbų 



 
 

7 

 

asmenims su proto ir 

psichikos negalia, bet ir 

asmenims, turintiems 

judėjimo negalią.  

pabaiga – 2019 metų Liepos mėnesį.   

 

2.5. Socialinė globos analizė. 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos teikiamos 
paslaugos 

pavadinimas 

2016 

metų 
analizė 

2017 

metų 
analizė 

2018 

metų 
analizė 

Pastabos 

Paslaug

ų gavėjų 
skaičius 

Paslaugų 
gavėjų 
skaičius 

Paslaugų 
gavėjų 
skaičius 

1. Socialinė priežiūra 
Savarankiško 
gyvenimo namuose. 

94 93 94 Gyventojų pokyčiai vyko: atvyko naujų 
asmenų/išvyko gyventi 
savarankiškai/pasikeitė asmens 

sveikatos būklė/ asmuo mirė. 
2. Ilgalaikė/ 

trumpalaikė 

72 70 71 Išaugo trumpalaikės soc. globos 
paslaugų gavėjų skaičius. 

3. Dienos socialinė 
globa institucijoje 

75 72 73 Padidėjo paslaugų poreikis ir paslaugų 
gavėjų skaičius.  

4. Dienos socialinė 
globa asmens 

namuose 

59 62 65 Išaugo dienos socialinės globos asmens 
namuose paslaugų gavėjų skaičius. 

5. Laikino atokvėpio 
namuose paslaugos 

- 11 

 

6 Pokytis įvyko, nes 2017 metais Šiaulių 
m.sav. Globos namai dalyvavo ir gavo 

finansavimą Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos vykdomo projekto – 

perėjimo nuo institucinės globos prie 
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 
tėvų globos vaikams Lietuvoje. 
2018 metais Šiaulių miesto savivaldybė 
skyrė lėšų teikti laikinojo atokvėpio 
paslaugas namuose 6 šeimoms.  

 

2.6.. Teikiamų paslaugų analizė. 
Teikiamos 

paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos pavadinimas  2016m. 2017m. 2018m.  Pastabos 

Savarankiško 
gyvenimo 

namai 

Informavimas 1500 1553 1756 Paslaugų gavėjų 
skaičiaus pokytis  yra 
nežymus, tačiau 

lyginant 2016 metus su 

2018 metai paslaugų 
poreikis išaugo  25% .  

 

Konsultavimas 970 1009 1369 

Tarpininkavimas/atstovavimas 2500 2450 2769 

Įtraukimas į darbo rinką 7 7 2 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

33830 4000 5248 
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Darbinių įgūdžių ugdymas 10000 820 863 

Laisvalaikio organizavimas 1000 1150 2697 

Ilgalaikė/trum
palaikė 
socialinė globa 

Informavimas 793 799 834 Lyginant 2016 metus 

su 2018 metai 

paslaugų poreikis 
išaugo 15,9%.  

 

Konsultavimas 540 600 698 

Tarpininkavimas/atstovavimas 330 331 425 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas 

18000 1756 1987 

Laisvalaikio organizavimas 320 500 800 

Dienos 

socialinė globa 

institucijoje. 

Informavimas 2000 2010 2156 Paslaugų gavėjų 
skaičiaus pokytis  yra 
nežymus, tačiau tačiau 
lyginant 2016 metus su 

2018 metai paslaugų 
poreikis išaugo 3,5%.  

 

Konsultavimas 1100 1400 1589 

Tarpininkavimas/atstovavimas 705 811 903 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas 

25000 25436 26000 

Laisvalaikio organizavimas 2560 3000 3156 

Darbinių įgūdžių ugdymas 222 290 2156 

Dienos 

socialinė globa 
asmens 

namuose. 

Informavimas 1200 1239 1253 Išaugęs paslaugų 
gavėjų skaičius darė 
įtaką ir socialinių 
paslaugų augimui. 
Paslaugų poreikis 
išaugo 4,7 %. lyginant 

2016 metus su 2018 

metais.  

Konsultavimas 1000 1300 1356 

Tarpininkavimas 700 678 700 

Pagalba buityje 19200 19223 19542 

 

2.7. Projektinė veikla 

Eil. 

nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Trumpas aprašymas Projekto 

finansavi

mo 

šaltinis 

Tikslinė 
grupė 

1.  „Apsaugoto būsto 
paslaugos 

psichikos negalią 
turintiems 

suaugusiems 

asmenims Šiaulių 
regione.“ 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos  įgyvendina  projektą 
„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos 
prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas 
Lietuvoje. „Apsaugoto būsto paslauga 
psichikos negalią turintiems suaugusiems 

ES lėšos - 

11,76 

tūkst. Eur. 

Dalinai 

savarankiškie
ms 

suaugusiems 

asmenims su 

psichikos 

negalia 
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asmenims Šiaulių regione“. Šiaulių miesto 
savivaldybės globos namai įgyvendina 
projektą. Projekto metu suteikta apsaugoto 
būsto paslauga 4-iems dalinai 

savarankiškiems suaugusiems asmenims su 
psichikos negalia,  16 mėnesių laikotarpiui.  

2.  „Socialinių 
paslaugų kokybės 
gerinimas, taikant 

EQUASS kokybės 
sistemą“. 

Nuo  2017 metų Šiaulių miesto savivaldybės 
globos namai vykdo projektą – „Socialinių 
paslaugų kokybės gerinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą“. 2018 metais 

gruodžio mėnesį vyko vidinis auditas, pagal 
gautas auditoriaus išvadas  įstaiga atitinka 
reikalavimus ir yra pasiruošusi 2019 metais 
vykstančiam išoriniam auditui. 

ES lėšos 

13 tūkst. 
Eur.  

Suaugę 
asmenys su 

negalia; 

Senyvo 

amžiaus 
asmenys. 

3. Globos namų 
bendruomenės 
nariai dalyvauja 

Labdaros ir 

paramos fondo 

„Laisvės vartai“ 

vykdomame 

projekte 

„Šimtmečio 
Lietuva ir aš“. 

 Globos namų gyventojai dalyvavo projekte 
„100-mečio Lietuva ir aš“ su Labdaros ir 

paramos fondas „Laisvės vartai". Projektas 
vyko 2018 m. gegužės - gruodžio mėnesiais. 
Projekto tikslas - mažinti Globos namų (toliau 
- SNG) gyventojų socialinę atskirtį ir didinti 
jų bendruomeniškumą ir aktyvumą, didinti 
globos namų gyventojų galimybes įsitraukti į 
visuomenės gyvenimą, skatinti bendravimą 
per įsitraukimą į įvairias veiklas, gerinti 
kasdieninio gyvenimo kokybę. Sukurta 
žydinčių augalų kompozicija. Organizuotos 
edukacinės išvykos, kuriu metu dalyvavo 20 
globos namų gyventojų. 

Projektą 
dalinai 

remia 

Šiaulių 
miesto 

savivaldy

bės NVO 
programa. 

Senyvo 

amžiaus 
asmenys. 

Suaugę 
neįgalūs 
asmenys 

4. "Lytinio švietimo 
modelio plėtojimas 
psichikos negalią 
turintiems 

asmenims" 

(Developing 

Sexual Education 

Model for Mentally 

Disabled People - 

DESEM"). 

2018 m. laimėtas projektas. Pagrindinis 
projekto tikslas – specialistai iš 7 Europos 
sąjungos valstybių sukurs, praktiškai išbandys 
ir plėtotos lytinio švietimo modelį/metodiką 
psichikos negalią turintiems asmenims. 
 

ES lėšos -  
24.035 

tūkst. Eur. 

Suaugę 
psichikos 

negalią 
turintys 

asmenys 

5.  Užimtumo 
tarnybos prie 

Socialinė apsaugos 
ir darbo 

ministerijos 

įgyvendinama 
priemonė – 

„Įdarbinimas 
subsidijuojant“. 

Priemonė skirta padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti 
darbo rinkoje, o negalią turintiems - sudaryti 

specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.   

Gautas 

finansavi

mas-

9895,12 

tūkst. Eur. 
Buvo 

įdarbinti 6 
asmenys.  

Darbingo 

amžiaus 
asmenys. 

6.  Tylieji partneriai 

ES įgyvendiname 
projekte “MEN’S”. 

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai, 
kartu su asociacija „Olimpikas“ įgyvendino 
ERASMUS+ projektą „MEN‘S“.  Projekto 

tikslas – gerinti psichinę sveikatą per sportą. 
Globos namų padalinys dienos centras 

ES lėšos 
18 tūkst. 
Eur 

Suaugę 
neįgalūs 
asmenys 
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“Goda” aktyviai dalyvavo projekto sportinėse 
veiklose ir metodikos kūrime bei 2018 metų 
birželio mėnesį vyko į Graikiją ir dalyvavo 
sporto varžybose. Su įgyvendinto  
projekto rezultatais galima susipažinti - 

http://www.siauliuglobosnamai.lt 

7.  Projekto The First 

European Sport 

Party veiklos 

Ispanijoje 

Globos namai įgyvendino pirmąjį Europos 
sporto renginį pagal Erasmus + K1 veiksmo 

programą. Susitikime Ispanijoje dalyvavo 
neįgalūs asmenys iš 10 šalių. Globos namus 
atstovavo 5 neįgalūs ir 2 lydintys asmenys. 
Sporto ir muzikos renginyje susipažinta su 
Ispanų kultūra, braziliškais būgnais ritmais, 
konferencijoje pristatyta Lietuva, sužaistos 
draugiškos krepšinio bei futbolo varžybos. 

ES lėšos 
7500  

tūkst. Eur. 

Suaugę 
neįgalūs 
asmenys 

8. Tarptautinis 

projektas "Events" 

Projekto metu suburta 14 skirtingų šalių ir 
vykdoma sportinė veikla. Dvi Globos namų 
socialinio darbo specialistės spalio 23-24 

dienomis dalyvavo tarptautinio projekto 

"Events" baigiamojoje konferencijoje "Sporto 

& Physical Activity for Mental Health: From 

Theory to Practice", Atėnuose. Tarptautinės 
konferencijos metu pristatomos veiklos 

įgyvendintos projekto metu, apskritojo stalo 

diskusijose diskutuojama psichikos sveikatos 

ir fizinio aktyvumo klausimais. 

ES lėšos 
6000 

tūkst. Eur. 

Suaugę 
neįgalūs 
asmenys 

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS 

3.1. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.  

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 
veiklos sritys ir patikrinimo 

rezultatai 

Įstaigos vadovo pastangos 
tobulinant išorės vertinimo, 
patikrinimo rezultatus 

1. Equass Assurance 

socialinių paslaugų 
kokybės sistemos vidinis 
auditas.  

2018 metų gruodžio 12 dieną 
vyko EQUASS Assurance 

kokybės sistemos vidinis 
auditas.  

2018metų gruodžio 12 dieną 
vyko EQUASS Assurance 

kokybės sistemos auditas. 
Auditoriaus išvada – įstaiga 
pasirengusi išoriniam auditui 
2019m. vasarį. 

2. Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas. 
Priešgaisrinė sauga Trūkumų nerasta. 

3. Šiaulių valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba.  

2018-09 mėnesį vyko patikra.  Atskirti salės valymo inventorių 
ir dezinfekavimo priemones. 

Įvykdyta 2018-09-05 

     4. Valstybinė kalbos patikra. 2018 gruodžio  mėnesį vyko 
Šiaulių miesto savivaldybės 
globos namų interneto 
svetainės kalbos tikrinimas.  

Kalbos klaidos ištaisytos iki 
2019 Sausio 14 dienos. 
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IV. AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

4. Kylančios problemas ir galimi jų sprendimo būdai. 

4.1. Ypatingai yra išaugęs poreikis ilgalaikės socialinės globos paslaugoms gauti institucijoje,  

asmenims turintiems psichikos negalią. Šiaulių miesto savivaldybės strateginiame plane numatyta naujo 

pastato statyba prie Globos namų.  

4.2. Didėja atokvėpio paslaugos poreikis, šeimoms auginančioms neįgalius vaikus. Didinti 

finansavimą. 

___________________________________ 
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