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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. 

 2019 m. balandžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės globos namams buvo suteiktas EQUASS 

Assurance kokybės sertifikatas. 

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) 

 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 
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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 

1. Nuolat gerinamos paslaugų teikimo 

sąlygos. 

2. Inovatyvus, pasiruošęs permainoms 

kolektyvas. 

3. Kvalifikuoti, savo darbą išmanantys 

socialiniai darbuotojai. 

4. Efektyvus ir efektingas organizacijos 

valdymas. 

5. Galimybė kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

6. Efektyvi finansų kontrolės sistema. 

7. Gera materialinė bazė, galimybė rengti ir 

vykdyti projektinę veiklą. 

8. Įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktų 

nustatytus dokumentus. 

9.Galimybė organizuoti darbuotojų stažuotes užsienyje. 

1. Komandinio darbo įgūdžių trūkumas. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Naujų socialinių paslaugų teikimo formų 

taikymas. 

2. Bendradarbiavimas su NVO, siekiant plėsti 

socialinių paslaugų teikimą. 

3. Projektinė veiklos tobulinimas ir vystymas, 

kuris leidžia formuoti sveiką, tolerantišką ir 

veiklią globos namų bendruomenę, ugdyti 

sveiko gyvenimo įgūdžius, stiprinti fizinę, 

psichinę sveikatą. 

4. Galimybė tobulinti ir plėtoti ryšius su 

socialiniais partneriais bei socialine- 

kultūrine aplinka. 

1. Kintanti įstatyminė bazė; 

2. Socialiniai ir demografiniai veiksniai; 

3.Besikeičiantis finansavimas ir 

kintančios kainos. 

4.Darbuotojų emocinis išsekimas, 

profesinis perdegimas.  

II. GLOBOS NAMŲ VYKDYTA VEIKLA 

2.1. Administracijos veiklos analizė. 

Darbuotojai  
2017 metų 

faktas 

2018 metų 

faktas 

2019 metų 

faktas 

Pastabos 

Iš viso (skaičius):  143 143 Siekiant išlaikyti teikiamų 

paslaugų kokybę ir teikti 

įvairiapusiškas socialines 

paslaugas, darbuotojų 

skaičius didėjo. 

Administracija (vadovas, 

pavaduotojas) 

5 5 2 

Socialinį darbą dirbantys 

specialistai (atvejo 

vadybininkai, socialiniai 

darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, 

individualios priežiūros 

specialistai ir kt.) 

95 98 98 

Sveikatos priežiūros 

specialistai (slaugytojai, 

slaugytojo padėjėjai, 

kinezeterapeutai ir kt.) 

19 19 19 

Kiti darbuotojai 24 24 24 

 

2.2. Finansinė analizė. 

Darbo užmokestis  
2017 metų 

faktas 

2018 metų 

faktas 

2019 metų 

faktas 

Pastabos 

Vidutinis administracijos 

darbuotojų atlyginimas per 

mėn. 

953 994 1326 Atlyginimai didėjo, lyginant 

trijų metų rodiklius. 

Vidutinis socialinį darbą 

dirbančių specialistų 

atlyginimas per mėn. 

 

574 691 981 

Vidutinis sveikatos 

priežiūros specialistų 

atlyginimas per mėn. 

 

565 694 962 
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Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 
411 504 795 

 

2.3. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, 

įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms dalis). 

 

2.4. Įstaigos 2019 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. Socialinių 

paslaugų įstaigos 

modernizavimas ir 

paslaugų plėtra  

  

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų naujo pastato 

statyba. 

1.1.1. Parengta projektavimo užduotis, 

naujo pastato, skirto asmenims su 

psichikos ir proto negalią, statybai. 

1.2. Dienos socialinės globos 

centro "Goda“ esamo pastato 

atnaujinimas. 

1.2.1. Patalpų rekonstrukcija baigta 

2019 m. gruodį.  Įstaigos aplinka 

pritaikyta negalią turintiems asmenims. 

1.3. Naujų paslaugų teikimas. 1.3.1. Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta 

teikti nauja paslauga – asmens, 

sukakusio senatvės pensijos amžių, 

specialiųjų poreikių vertinimas Šiaulių 

mieste, bendradarbiaujant su Neįgalumo 

ir darbingumo nustatymo tarnyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos.  

1.3.2. Siekiant integruoti  psichikos 

sutrikimų turinčius socialinių paslaugų 

gavėjus  į bendruomenę, buvo pradėtos 

teikti psichosocialinės paslaugos 

Savarankiško gyvenimo namuose, 

dienos centre ,,GODA“, integralioje 

pagalboje į namus ir Apsaugotame 

būste. Psichosocialinės  paslaugas 

sudaro: vertinimo, konsultavimo, 

mokymo, pagalbos ir bendrosios 

sveikatos paslaugos, kuriomis lavinami 

psichologiniai įgūdžiai, ugdomi bei 

atstatomi asmenines priežiūros ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžiai, 

Finansavimo šaltiniai 
2017 metų 

faktas 
2018 metų 

faktas 
2019 metų 

faktas 

Valstybės biudžetas (valstybės deleguotoms 

funkcijoms vykdyti) 
0% 0% 0%  

Savivaldybės biudžetas 48.5% 51.7% 58,5 %  
Kitos valstybės dotacijos (Valstybės dotacijos sunkiai negaliai) 19.7% 17.1% 18,5 % 
Specialiųjų programų lėšos 24.6% 21% 17,7 % 
ES struktūrinių fondų ir iš kitų šaltinių finansuojamų  projektų 

lėšos  
6.9% 8.9% 5,1 %  

Labdara, parama  0.3%   0.4% 0,2 % 
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taikoma muzikos, meno (dailės) terapija, 

pažinties elgesio, sisteminė bei kitos 

psichoterapijos. 

2. Tobulinti Globos 

įstaigos veiklos 

planavimą. 

2.1. Parengti naują socialinių 

darbuotojų veiklos metinių 

planų ir ataskaitų rengimo 

tvarką. 

2.1.1. Teikti pasiūlymai Globos 

namų administracijai dėl metinių veiklos 

planų ir ataskaitų formų pakeitimo. 

Vadovaujantis Equass standartais, 

pakeista įstaigos metinio plano formą.   

2.2. Vertinti socialinės globos 

namų valdymo kokybę. 

2.2.1. 2019 metais buvo suorganizuota 

dvylika pasitarimų, skirtų įstaigos 

darbuotojams,  dėl strateginio plano 

vykdymo, vertinimo, bei gautų rezultatų 

aptarimo.  

2.2.2. Parengta Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų kokybės 

kontrolės sistema. 

3. Didinti Globos 

namų valdymo 

efektyvumą 

skiriant ypatingą 

dėmesį 

komandinio darbo 

vystymui ir 

darbuotojų 

kompetencijų 

tobulinimui. 

3.1. Užtikrinti, kad asmeniui 

paslaugas teikiantis personalas 

nuolat tobulintų savo 

kvalifikaciją bei įgytų naujų 

žinių ir kompetencijų, 

reikalingų darbe.  Užtikrinti, 

kad įstaigoje dirbantis 

personalas, laiku įgytų 

atestacijos pažymėjimus. 

3.1.1. 2019 metais organizuoti įstaigoje 

mokymai: 

• ,,Ergonomika slaugoje: lengvo bei 

saugaus perkėlimo, vartymo metodai bei 

priemonės“. 

• Trys įstaigos darbuotojai baigė Šiaulių 

universiteto jungtinių studijų su 

Ukrainos universitetu programą ir įgijo 

socialinio darbo magistro laipsnį. Dar du  

įstaigos darbuotojai įgijo Socialinio 

darbo bakalauro laipsnį. 

• 98 proc. įstaigos darbuotojų tobulino 

profesinę kompetenciją dalyvaudami 

seminaruose, mokymuose, kursuose. 

Įstaigos darbuotojams apmokami 

kvalifikacijos kėlimo kursai.  

• 2019 metais organizuoti  individualios 

priežiūros personalo kompetencijos 

tobulinimo programų mokymai.  

3.2. Reguliariai organizuoti naujų 

teisės aktų, geros patirties 

aptarimus. 

3.2.1. Užtikrinti reguliarūs visuotiniai 

susirinkimai.  

4. Teikiant paslaugas 

bei gerinant 

paslaugų kokybę, 

bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais. 

4.1. Susitikimų su socialiniais 

partneriais organizavimas 

siekiant socialinių paslaugų 

gavėjų integracijos į 

visuomenę. 

4.1.1. 2019 metais kartu su partneriais 

vykdytos šios veiklos: 

• Suorganizuotas socialinių partnerių 

susitikimas Globos namuose, kuriame 

buvo aptartos su bendradarbiavimu 

susijusios veiklos, tikslai ir lūkesčiai.  

4.2.2. Įstaigos socialinių paslaugų 

gavėjai dalyvavo tarptautiniuose 

renginiuose:  

• Tarptautinis koncertas „Spalvų 

muzikos orkestro“  svečiams iš Izraelio, 

Amerikos, Anglijos, kuriame buvo 

pristatytas „spalvų“ muzikos metodas 

(Lenkija); 
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• Spalvų muzikos orkestro koncertas 

(Vengrija); 

• Spalvų muzikos orkestro koncertas 

(Nyderlandų Karalystė). 

• Socialinių paslaugų gavėjai dalyvavo 

Šiaulių miesto organizuotuose 

renginiuose (16 renginių); 

• Įstaigos socialinių paslaugų gavėjai 

dalyvavo Lietuvos mastu 

organizuotuose renginiuose (11 

renginių). 

 4.3. Bendradarbiavimo kokybės 

vertinimas. 

Pasirinkus anketinės apklausos metodą 

įstaigos socialiniai partneriai įvertino 

bendradarbiavimą, bei galimybes ir 

toliau plėtoti bendras veiklas su globos 

namais.  

5. Skatinti ir plėtoti 

savanorystės 

veiklas. 

5.1. Socialinė-pilietinė veikla – 

mokinių bendruomeniškumą ir 

praktinius pilietinio (socialinio) 

dalyvavimo gebėjimus ugdanti 

veikla. 

5.1.1. 6 mėn. savanorystės veiklas 

globos namuose vykdė moksleiviai iš 

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 

vykdydami projektą: „Tarnystė, kuri 

keičia mus“.  

5.1.2. Įstaiga dalyvavo "Pasimatuok 

savanorystę - savanoris 2 savaitėm" 

vykdomoje veikloje.  

5.2. Efektyvinti informacijos 

sklaidą apie savanorystės galimybes 

globos namuose. 

5.3. Parengtas informatyvus 

lankstinukas.  Vykdyta sklaidą visame 

Šiaulių mieste (Šiaulių valstybinė 

kolegija, Šiaulių universitetas, Šiaulių 

miesto savivaldybės socialinių paslaugų 

skyrius, Šiaulių apskrities P. Višinskio 

viešoji biblioteka, Šiaulių centro 

poliklinika). 

5.3. Teorinių žinių bei praktinės 

patirties įgijimas,  vykdant 

savanorystės veiklas globos 

namuose. 

5.3.1. Dalyvauta Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos organizuotuose 

Jaunimo savanoriškos tarnybos 

priimančių organizacijų mokymuose.  

6. Įgyvendinti vidines 

kokybės 

užtikrinimo 

priemones. 

3.1. Socialinių paslaugų kokybės 

tyrimas 

3.1.1. Atlikta socialinių paslaugų gavėjų 

apklausa.  

3.1.2. Atlikta socialinių paslaugų gavėjų 

artimųjų/globėjų  apklausa. 
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2.5. Socialinė globos analizė. 

Suteiktos paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 2017 

m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 2018 

m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 2019 

m. 

Pokytis 

Apgyvendinimas 

Savarankiško 

gyvenimo namuose 

93 94 64  

Lyginant 2017 

metus su 2019 

metais paslaugų 

gavėjų skaičius 

savarankiško 

gyvenimo namuose 

sumažėjo; 

ilgalaikės, 

trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugų gavėjų 

skaičius išaugo; 

dienos socialinės 

globos institucijoje 

paslaugų gavėjų 

skaičius nežymiai 

padidėjo.  

Ilgalaikė, trumpalaikė 

socialinė globa 

70 71 83 

Dienos socialinė globa 

institucijoje 

72 73 75 

Dienos socialinė globa 

asmens namuose 

62 65 67 Padidėjo paslaugų 

gavėjų skaičius. 

Laikino „atokvėpio“ 

paslaugos asmens 

namuose 

 

10 

 

6 

 

 

6 2017 m. 

finansavimas 

skirtas iš LR 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos pagal 

vykdomą projektą 

10 paslaugos 

gavėjams. 2018 m.- 

2019 m. Šiaulių 

miesto savivaldybė 

skyrė  lėšas 6 

paslaugų gavėjams. 

 

Paslaugų gavėjų skaičiaus pokyčiai rodo, kad padidėjo teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, 

ilgalaikės trumpalaikės socialinės globos poreikis ir padidėjo paslaugų gavėjų skaičius. Dienos socialinės 

globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius kito nežymiai. Savarankiško gyvenimo namų poreikis ir 

socialinių paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo, nes asmenys išvyko gyventi savarankiškai, pasikeitė 

socialinių paslaugų rūšis arba mirė.  
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2.6. Teikiamų paslaugų analizė. 

 

Teikiamos 

paslaugos rūšis 

Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. Pokytis 

 

Apgyvendinimas 

Savarankiško 

gyvenimo 

namuose 

Informavimas 1553 1756 1567  

Lyginant 

2017 

metus su 

2019 

metais  

23 % 

padaugėjo 

suteiktų 

paslaugų 

Konsultavimas 1009 1369 1200 

Tarpininkavimas, 

atstovavimas 

2450 2769 2450 

Įtraukimas į darbo rinką 7 2 0 

Socialinių įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas 

4000 5248 4893 

Darbinių įgūdžių ugdymas 820 863 793 

 Laisvalaikio organizavimas 1150 2697 2569 

Teikiant apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, paslaugų rodikliai 2019 metais 

padidėjo.  

Teikiamos 

paslaugos 

rūšis 

Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. Pokytis 

 

Ilgalaikė, 

trumpalaikė  

socialinė globa 

Informavimas 799 834 1200 Lyginant 

2017 

metus su 

2019 

metais  

73 % 

padaugėjo 

suteiktų 

paslaugų 

Konsultavimas 600 698 1150 

Tarpininkavimas, 

atstovavimas 

331 425 536 

Kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

1756 1987 2697 

Laisvalaikio 

organizavimas 

500 800 1300 

Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis 2019 metais išaugo. Tai lėmė, įstaigos 

veiklos vykdymas: socialinių paslaugų gavėjų užimtumo didinimas, įtraukiant artimuosius, profesionalus 

darbuotojų darbas bei didesnis pasitikėjimas darbuotojais.  

Teikiamos 

paslaugos 

rūšis 

Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. Pokytis 

 

Dienos 

socialinė globa 

institucijoje 

Informavimas 2010 2156 2176  

Lyginant 

2017 

metus su 

2019 

metais 15 

% 

padaugėjo 

suteiktų 

Konsultavimas 1400 1589 1689 

Tarpininkavimas, 

atstovavimas 

811 903 980 

Kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

25436 26000 28893 

Laisvalaikio organizavimas 3000 3156 3893 

Darbinių įgūdžių ugdymas 290 326 398 
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Įtraukimas į darbo rinką 7 2 1 paslaugų 

Lyginant 2017 m. ir 2019 m. suteiktų paslaugų rodiklius, labiausiai išsiskyrė kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo (14 % daugiau) bei laisvalaikio organizavimo paslaugų suteikimo rodikliai 

(30 % daugiau). 

Dienos socialinė globa teikiama dienos centre „Goda“. Paslaugos teikiamos asmenims su proto ir 

psichine negalia. Klientams teikiamos kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu. Klientai Globos namų padalinyje „Goda“ gali praleisti iki 8 valandų per dieną nuo pirmadienio 

iki penktadienio, maitinimas teikiamas tris kartus per dieną (priklausomai nuo praleistų valandų įstaigoje).  

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens 

namuose. Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu. 

Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos 

būklę. 

Paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, suaugę darbingi asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, 

kuriems teisės aktų nustatyta nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo 

lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje. 

Teikiamos 

paslaugos 

rūšis 

Paslaugos sudėtis 2016m. 2017m. 2018 m. Pokytis 

 

 

Dienos 

socialinė globa 

asmens 

namuose 

 

Informavimas 1239 1253 1346 Lyginant 

2017 

metus su 

2019 

metais 

paslaugų 

poreikis 

išaugo 

10 % . 

Konsultavimas 1300 1356 1837 

Tarpininkavimas 678 700 980 

Pagalba buityje 19223 19542 20500 

Savanorių įtraukimas 55 1253 70 

 

Dienos socialinės globos ir slaugos (integralios pagalbos) paslaugomis per 2019 metus naudojosi 67 

asmenys. Dienos socialinė globa asmens namuose yra būtina paslauga, teikiama Šiaulių mieste, asmenims, 

turintiems slaugą. Kasmet teikiamų paslaugų gavėjų skaičius auga, artimieji kreipiasi į specialistus, siekiant 

gauti jiems reikalingos informacijos, konsultacijų. 2019 metais į šios paslaugos teikimą įsitraukė savanoriai 

ir slaugomų asmenų artimieji. 

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo teiktos „atokvėpio“ paslaugos Šiaulių 

miesto neįgaliųjų šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais su proto ir (ar) psichikos 

negalia jų namuose. Šiaulių mieste paslaugos buvo suteiktos 6 proto ar (ir) psichikos negalią turintiems 

asmenims, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams. Vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidurkis 

– 336 akademinės valandos per 12 paslaugos teikimo mėnesių. „Atokvėpio“ paslauga padėjo tėvams, 
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globėjams, rūpintojams atgauti jėgas bei suteikė galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame 

visuomenės gyvenime.  

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". Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo  Globos namai, kurių tikslas – suteikti 

apsaugoto būsto paslaugas 4 dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia Šiaulių 

regione, 16 mėnesių laikotarpiui. Paslauga apima konsultavimą, tarpininkavimą, socialinių įgūdžių ugdymą 

ir palaikymą, gyvenamosios vietos suteikimą bendruomenėje dalinai savarankiškiems suaugusiems 

asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis 

bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, 

siekiant visiško jų savarankiškumo. Specialistas teikiantis paslaugas – atvejo vadybininkas. Nuo 2018 m. 

gegužės 2 d. apsaugotame bute apgyvendinti 4 paslaugų gavėjai. Po sėkmingo adaptacijos laikotarpio 

paslaugos gavėjai geba ugdyti savo savarankiškumą, gyventi bendruomenėje bei matomi teigiami projekto 

rezultatai. Kadangi paslaugos rezultatai rodo, kad paslauga yra reikalinga, 2019 m. rugsėjo mėnesį ji buvo 

pratęsta dar 4 mėnesiams.  

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 

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. 

Projektas buvo pratęstas 4 mėnesiui 

laikotarpiui, siekiant įtvirtinti paslaugų 

gavėjų įgūdžius gyventi savarankiškai. 3 

asmenys apsigyveno savarankiškai 

bendruomenėje. Ketvirtas projekto dalyvinis 

grįžo į savarankiško gyvenimo namus 

turimiems įgūdžiams sustiprinti ir laukia 

eilėje gauti socialinį būstą.   

ES lėšos –

23,52 

tūkst. Eur. 

 

 

uaugusiems 

asmenims su 

psichikos 

negalia.  
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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“. 2019 m. 

balandžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namams buvo suteiktas EQUASS 

Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, 

kad globos namuose teikiamos socialinės 

globos paslaugos atitinka aukščiausius šių 

paslaugų kokybei keliamus reikalavimus 

Europos lygmeniu. 

ES lėšos 

13 tūkst. 

Eur. 

Suaugę 

asmenys su 

negalia; 

Senyvo 

amžiaus 

asmenys. 

4. „Lytinio švietimo 

modelio plėtojimas 

psichikos negalią 

turintiems 

asmenims“ 

(Developing Sexual 

Education Model 

for Mentally 

Disabled People - 

DESEM"). 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 

įgyvendina Erasmus + projektą: „Lytinio 

švietimo modelio plėtojimas psichikos 

negalią turintiems asmenims“. Projekto 

tikslas – sukurti lytinio švietimo ugdymo 

modelį / metodiką, skirtą proto negalią 

turintiems asmenims. Projekte dalyvauja 

partneriai iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, 

Graikijos bei Vengrijos. 

Neįgalieji atsiduria nepalankioje padėtyje ir 

susiduria su sunkumais socialinio gyvenimo, 

verslumo bei švietimo srityse. Tačiau dažnai 

užmirštama viena svarbiausių neįgaliųjų 

sritis - lytinis švietimas. Lytinio švietimo 

samprata yra viena iš svarbiausių asmens 

vystymosi veiksnių, kuris šiuo metu visiškai 

neįgyvendinamas. Lytinis švietimas, tai 

vienas iš būdų sumažinti pavojų asmens 

sveikatai, taip pat padėti neįgalią turintiems 

rasti savo lytinę tapatybę. Dėl šių priežasčių 

socialinių paslaugų teikėjai turėtų vysti 

lytinio švietimo medelį negalią turintiems 

asmenis. 

Projekto numeris: 2018-1-TR01-KA204-

059107 

Projekto trukmė: 2018-09-03 - 2020-11-02 

Projekto partneriai: 

1. Ministry of Education General Directorate 

of Special Education and Guidance Services, 

Turkija (projekto koordinatoriai) 

2.FUNDATION INTRAS, Ispanija. 

3.Lelekben Otthon Kozhasznu Alapitvany, 

Vengrija. 

4. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, 

Lietuva. 

5.KINONINES SINETERISTIKES 

DRASTIRIOTITES EFPATHON 

OMADON, Graikija 

6. Archivo della Memoria, Italija. 

ES lėšos –

24 tūkst. 

Eur. 

Suaugę 

asmenys, 

turintys 

psichikos 

negalią. 
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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-

1241,92 

Eur. Buvo 

įdarbinti 2 

asmenys.  

Darbingo 

amžiaus 

asmenys. 

6. Šiaulių miesto 

savivaldybės 

įgyvendinama 

Užimtumo 

didinimo programa 

2019 m.  

Socialinių paslaugų namuose asmenims su 

negalia ir vienišiems pagyvenusiems 

asmenims teikimas.  

Gautas 

finansavi

mas – 

10007,07 

Eur. 

Darbingo 

amžiaus 

asmenys. 

7.  Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

SADM 

įgyvendindamas 

institucinės globos 

įstaigų pertvarką 

Lietuvoje, planuoja 

ES lėšomis 

įgyvendinti 

projektą “Nuo 

globos link 

galimybių: 

bendruomeninių 

paslaugų plėtra “ 

kurio tikslas – 

didinti darbingo 

amžiaus asmenų su 

proto ir (arba) 

psichikos negalia, 

savarankiškumą ir 

taip įgalinti juos 

gyventi 

bendruomenėje 

pagal jų poreikį 

teikiant 

bendruomenines 

paslaugas. 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 

pateikė dvi paraiškas skirtas įgyventi šias 

paslaugas: 

✓ apsaugoto būsto paslauga; 

✓ socialinių dirbtuvių paslauga; 

 

ES lėšos.  Suaugę 

asmenys, 

turintys proto 

ir (ar) 

psichikos 

negalią. 

 

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  

2019 m. vasario 27-28 dienomis 

vyko EQUASS Assurance 

kokybės sistemos išorinis auditas.  

Remiantis gautais rezutatais 2019 

Vadovaujamasi EQUASS 

Assurance kokybės sistemos 

išorinio audito 
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m. balandžio 3 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namams buvo 

suteiktas EQUASS Assurance 

kokybės sertifikatas. 

rekomendacijomis, teikiant 

pažangos ataskaitas Briuseliui.  

Priešgaisrinės apsaugos ir  

gelbėjimo departamentas  

Priešgaisrinė sauga. Trūkumų 

nerasta. 

Įstaigos veikla vykdoma, 

vadovaujantis priešgaisrinę 

saugą reglamentuojančiais teisės 

aktais. 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba  

2019 m. liepos mėn. Įrengti 

apsauginį tinklelį duryse iš lauko į 

virtuvę.  

Įvykdyta 2019-08-12. 

Savivaldybės administracijos 

Civilinės saugos ir teisėtvarkos 

skyrius 

2019 m. gruodžio mėn. Šiaulių 

miesto savivaldybės globos namų 

kompleksinio (planinio) civilinės 

saugos būklės patikrinimas už 

2018 ir 2019 metus.  Įstaigos 

Civilinės saugos reikalavimų 

atitikimas įvertintas – gerai. 

Įstaigos veikla vykdoma pagal 

Civilinę saugą reglamentuojančius 

teisės aktus.  

Įstaigos veikla vykdoma 

vadovaujantis civilinę saugą 

reglamentuojančiais teisės aktais 

IV. AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

4. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

4.1. Išaugęs poreikis ilgalaikės socialinės globos paslaugoms gauti institucijoje,  asmenims 

turintiems psichikos ir (ar) proto negalią. Įgyvendinti 2019 m. parengtą naujo pastato statinio, skirto 

asmenims su psichikos ir (ar) proto negalia projektavimo užduotį. 

4.2. Žmogiškųjų išteklių trūkumas. Gerinti žmogiškųjų išteklių atrankos ypatumus – atrankos 

metodų pasirinkimą, atrankos principų laikymąsi ir atrankos sistemos pasirinkimą. Tobulinti žmogiškųjų 

išteklių valdymo procesą, atsakingai reaguojant į aplinkos pokyčius, ekonominę situaciją, žinių poreikį ir 

nuolatos atsinaujinančias technologijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome teikti klausimus, pasiūlymus, pastabas ar rekomendacijas susijusias su veiklos rezultatų 

ataskaita: el. p. globa@siauliai.lt arba tel. 8 41 200 601. 

mailto:globa@siauliai.lt

