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I. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

1. Veiksniai padėję įgyvendinti programas 

1.1.Išoriniai veiksniai 

 1. 2017 m. į globos namus gyventi atvyko 36 asmenys ilgalaikei globai ir 16 trumpalaikei globai, 

visi jie gauna pajamas, todėl padidėjo lėšų suma už pragyvenimą globos namuose gaunamų iš gyventojų ir 

tai padidino pajamų įmokų programos asignavimų sumą. 

2. Programą įgyvendinti padėjo ir iš savivaldybės gautos lėšos už ilgalaikę socialinę globą. 

Gyventojų finansuojamų iš savivaldybių biudžetų, metų pabaigoje buvo 174 – gyventojai,  trumpalaikei 

socialinei globai – 4 gyventojai. Tai efektyviau padėjo įgyvendinti programą. 

1.2. Vidiniai veiksniai 

 1. Globos namų struktūrinių padalinių darbas planuojamas: globos namų darbuotojai analizuoja 

galimybes, aplinką, išteklius ir įvertinę analizės rezultatus sudaro padalinio metinius veiklos planus, kurie 

padeda teikti gyventojams kokybiškas paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius bei gerinti jų gyvenimo 

kokybę. 

 2. Stengiantis atstatyti turėtus gyventojų socialinius įgūdžius, aktyvinant fizinę ir psichinę negalią 

turinčius gyventojus, ugdant jų sugebėjimus, sudaromi individualūs socialinės globos planai, įtraukiami 

gyventojai į aktyvinimo programa. Darbuotojai siunčiami tobulintis į įvairius seminarus. 

 

II. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

Institucijos strateginis tikslas: Teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo 

amžiaus asmenims ar asmenims su negalia. 

Tikslo aprašymas :veiksmingai bendrauti su gyventojais, patenkinti asmeninius gyventojų 

poreikius, padėti patenkinti buitinius poreikius, išsaugoti esamą sveikatą, ją stiprinti. Saugoti  ir ginti  

gyventojų teisę. Tinkamai atstovauti jų interesus kitose institucijose. Sudaryti gyvenimo sąlygas kuo 

artimesnes namų sąlygoms, atitinkančias gyventojų poreikius. Sudaryti sąlygas ugdant jų sugebėjimus 

savarankiškai pasirūpinti savimi. Teikti socialines paslaugas, organizuoti asmens sveikatos priežiūrą ir 

užimtumą kuo įvairesne veikla (meno, darbo, muzikos terapija ir kt.).  

Tikslo siekiama vykdant: Socialinių paslaugų plėtros globos ir kitose įstaigose programą (2 

007) , sudaryta iš: socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose, finansavimo šaltinis valstybės 

biudžeto lėšos (1.1.1.1.1) ir socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose, finansavimo šaltinis 



biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1), sudarant sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai, užtikrinant 

jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams. 

Vykdytos veiklos programos įgyvendinimas: 

Kvalifikuota asmeninė globa ir asmens sveikatos priežiūra. 

Socialinių paslaugų teikimas. Socialiniai darbuotojai informavo, konsultavo, tarpininkavo ir 

atstovavo 226 (6 trumpalaikėje globoje) globos namų gyventojų interesams, vyko  953 kartus į įvairias 

įstaigas už globos namų ribų. 

Suorganizuota 35 ekskursijos: Palanga, Gintaro muziejus  (2k.); Botanikos parkas (2k.); Kretinga, 

saulės laikrodis ( 2k.); Kretingos žiemos sodas (3k.); Kretingos bažnyčios požemių apžvalgymas (1 k.); 

Ventės ragas ( 3 k.); Pakruojo dvaras (1k.); Darbėnai. Erškėtynas (2 k.); Palanga - Ralis 2017 (1k.); Palanga 

prie jūros (5 k.); Šiauliai- Šiaulių miesto architektūra (1k.); Klaipėda-Klaipėdos miesto architektūra (3k.); 

Klaipėdos Mini Zoologijos sodas(1k.); Šiauliai – Naisių k.(1 k.); Klaipėdos „Akropolio „ kino teatras ( 1k.); 

„Malūnų kaimas“ Žibininkuose (1k.); Kretingos r. Ipilties piliakalniai (1k.);Kretingos grafų Tiškevičiaus 

parkas( 2k.); Plateliai- Beržoro ežero apylinkės (1k.);Nida (1k.).  Išvykos į kultūrinius ir sportinius 

renginius už įstaigos ribų –7 Šešėlių teatras „Keturi metų laikai“ Kretingos kultūros centre (1k.); M. 

Valančiaus biblioteką, meno mokyklos auklėtinių koncertas (1k.); Kretingos kultūros centras – koncertas 

neįgaliųjų dienai (1k.); Kretingos kultūros centras „Bočių“ sąjungos kalėdinė vakaronė (1k.); Klaipėda- 

„Švyturio „ arena – ansamblio „Balius“ 20m jubiliejaus koncertas (1k.);Kretingos kultūros centras – kovo 

11d.koncertas (1k.);Kretingos Verslo ir technologijų mokykla-Kaziuko mugė (1k.). Išvykos į sportinius 

renginius už įstaigos ribų – 9  Linkuvos socialinės globos namus - Žvejojimo varžybas ( 1k.);Šiaulių 

akropolis – respublikinės boulingo varžybos (1k.);Marijampolė-„Seni cup“ futbolo varžybos (1 k.);Šiauliai- 

respublikinis žmonių su negalia futbolo varžybos (1k.);Klaipėda boulingas“Apolo“ (2k.); Linkuvos 

socialinės globos namai- šaškių, šachmatų varžybos (1k.); Klaipėda“ Švyturio“ arena- krepšinio varžybų 

stebėjimas ( 2k.). Išvykos į kitas įstaigas – 6  V. Gaigalaičio socialinės globos namai – meno šventė „Gera 

kartu“ (1k.);  Jotainių socialinės globus namai – kapelų šventė „Grok, armonika,grok“(1k.); Ventos 

socialinės globos namus , į festivalį „ Kaip paukšteliai žaliam gojuj“(1k.);Marijampolės kultūros centras – 

socialinės globos įstaigų menų festivalis“ Auksinis ruduo“ (1k.); Tauragės miestas- Adakavo socialinės 

globos namai renginys „Ir aš galiu“ (1k.); Kretingos suaugusiųjų mokymo centrą su muzikine programa 

(1k.). Išvykos į Edukacines programas – 6 Užgavėnės Kretingos mieste (1k.); Palangos Gintaro muziejus- 

Gintaro pažinimas.3 ciklai ( 3k.);Kretingos Verslo ir technologijų mokykla- Užgavėnių tradicija Žemaitijoje 

(1k.);Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centras- naujos tapybos technikos pritaikymas neįgaliesiems (1k.). 

Pravesta 78 paskaitos, aktualiomis temomis: psichologinėmis, švietėjiškomis, gero elgesio ir 

bendravimo, sveikatingumo: Psichologinėmis (24) : stresas ir jo įveikimo būdas (1k.); tolerancija ir yra 

pakantumas kitiems(3k.); gyvenimas pykčio gniaužtuose (2k.);žmogaus elgesio supratimas (1k.); senatvė- 

pilnatvė (1k.); savivertė- kaip pamilti save (2k.); kokias psichologines problemas rodo tikėjimas  prietarais 

(1k.); santykiai su savimi ir kitais (1k.); sėkmingo bendravimo supratimas (1k.); žmogaus elgesio 

pasikeitimas, savižudybių prevencija(1k.); žmogus ir  gamta (1k.); kaip priimti save tokį koks esi (1k.); 

gyvenimas be pykčio (1k.); santykiai su savimi ir kitais (1k.); atminties receptai (1k.);tu ir tavo aplinka 

(1k.); šeimos šventė- laimės formulė (1k.); bendraamžių netektis ir poveikis senam žmogui (1k.);vidinės 

ramybės beieškant (1k.); menas – žmogaus gerovei (1k.). Švietėjiškomis (9): asmens higienos svarba 

(1k.);saugus eismas pėstiesiems (1k.);kaip elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje? (1k.); kaip atskirti 

valgomą ir nevalgomą grybą? (1k.); kaip apsisaugoti nuo kaitrios saulės spindulių? (1k.);kaip pagerinti 

atmintį ( 1k.); kitoniškumas – požiūris į žmogų su negalia (1k.); blogiausios žmogaus ydos (1k.); traumos 



mūsų namuose, kaip jų išvengti (1k.). Gero elgesio ir bendravimo (23) : bendravimo svarba žmogaus 

gyvenime (1k.); gerbkime vieni kitus (1k.); rūpinkimės aplinka, kurioje gyvename(2k.);sėkmingo 

bendravimo supratimas (1k.); bendravimo įgūdžiai ir įpročiai (2k.); nuoširdumas ir dėmesys- palengvina 

mūsų gyvenimą(2k.); gerumas – kaip lavinti gerumą(1k.); pavydas - kodėl mes pavydime ir ką su tuo daryti 

(1k.); smagu būti įvertintam (1k.); branginkime gražias akimirkas(1k.); supraskime ir užjauskime vienas 

kitą (1k.); pagarba vienas kitam (1k.); būti mandagiems – visai nesunku (1k.); sėkmingo bendravimo 

supratimas (1k.); kodėl svarbu ir kaip išmokti atsipalaiduoti (1k.); rūpinkimės aplinka, kurioje gyvename 

(1k.); mokykimės bendrauti be pykčio (1k.); dėmesys ir pagarba žmogui (1k.); kaip elgtis viešoje vietoje? 

(1k.); be patyčių (1k.). Sveikatingumo  (22) : vitaminų reikšmė žmogui (1k.); miego svarba organizmui (1 

k.); grynas oras- sveikatos šaltinis (1k.);vanduo- geriausias gėrimas (2k.);judėjimas ilgina gyvenimą (1k.); 

gera sveikata – ilgesnis gyvenimas (1k.); kaip stiprinti imunitetą (1k.); rūpintis savo sveikata reikia ne 

susirgus (1k.); vandens nauda mūsų organizmui (1k.); gyvenkime ne tam ,kad valgytume, o tam kad 

gyventume(2k.); sveika gyvensena(2k.); kaip palengvinti slogą (1k.); priklausomybė nuo cukraus- 

didžiausio mūsų priešo (1k.); priklausomybė nuo alkoholio (1k.); judėjimo svarba žmogaus sveikatai (1k.); 

vitaminų svarba gyvenime (1k.); sveikos gyvensenos receptai (1k.); vandens nauda mūsų organizmui 

(1k.);kaip apsisaugoti nuo vasaros saulės (1k.). 

Pravestos 74 popietės įstaigoje įvairiomis temomis. 

Pakviesta 16 kolektyvų ir atlikėjų  į globos namus: Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ 

saviveiklininkų koncertas; Palangos miesto, III amž. Universiteto studentų ansamblis; Salantų meno 

mokyklos saviveiklininkai; Kretingos jaunieji šauliai; Klaipėdos Neįgaliųjų draugijos saviveiklininkai; 

Klaipėdos pagyvenusių žmonių klubo „Rūta“ saviveiklininkai; S Čiapo „Nerijos“ ansamblio atlikėjo 

koncertas; Grupės „Verona“ koncertas; Kretingos r. Kūlupėnų kaimo kapelos koncertas; LASS Gargždų 

filialo saviveiklininkai; Kretingos meno mokyklos saviveiklininkai; Klaipėdos E.Galvanausko profesinio 

mokymo centro studenčių „Grožio diena“ Padvariuose; Kretingos „Bočių“ sąjungos ansamblis „Žemyna“; 

Kretingos M.Daujoto mokyklos mokiniai su Kretingos miškų urėdijos jaunaisiais miškininkais Daujotukais; 

Kretingos S.Daukanto gimnazijos saviveiklininkai- gimnazistai.  

Suorganizuota 26 parodos: įstaigoje  - 20; už įstaigos ribų – 6  / Kretingos M.Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje „ Velykinė paroda“; V.Gaigalaičio globos namuose konferencijos metu; parodoje – 

mugėje „Tau Vilniau“; parodoje – mugėje Jūros šventėje Klaipėdoje; Kretingos suaugusių ir jaunimo 

švietimo centre „Aš myliu Lietuvą“; Kretingos verslo ir technologijos mokykloje „Amatų mugėje“ 

Vardadieniai ir jubiliejai švenčiami kiekviename aukšte individualiai.  

Darbinėje veikloje (darbo terapijoje) dalyvavo – (92 gyventojai ): lauko aplinkos priežiūra – 17 

gyventojų; pagalba valgykloje – 10 gyventojų; kapinių priežiūra – 10 gyventojų; pagalbinių patalpų 

tvarkymas , inventoriaus sudėjimui – 8 gyventojai; vidaus patalpų ,gėlių priežiūra – 5 gyventojai; obuolių 

sode rinkimas, pjaustymas, džiovinimas - 18 gyventojų; puokščių darymas – 8 gyventojai; gamtinės 

medžiagos rinkimas darbeliams – 12 gyventojų; siuvimas siuvimo mašina (pagalvėlės, vėliavėlės, 

maišiukai) - 1 gyventojas; šiltnamio priežiūra- 3 gyventojai. 

Savarankiškame, daliniame asmeninių patalpų tvarkyme dalyvavo – 74 gyventojai. 

Dailės terapijoje dalyvavo – ( 129 gyventojai): piešimas ir spalvinimas – 35 gyventojai; tapyba – 

4 gyventojai; siuvinėjimas – 4 gyventojai; vėlimas iš vilnos – 21 gyventojas; lipdymas iš molio  - 10 

gyventojų; keramikos užsiėmimai – 8 gyventojai; rankdarbių užsiėmimai – 14 gyventojų; smėlio terapija – 

24 gyventojai; paveikslų badymas – 8 gyventojai; nėrimas vašeliu – 1 gyventojas.  



Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas: tvarkant pinigų apskaitą – 111 

gyventojų, apsiperkant - 135 gyventojams, atliekant buities darbus – 104 gyventojams, bendraujant – 230 

gyventojų (6 gyventojams gyvenantiems trumpalaikėje globoje). 

Globos namuose plėtojama sportinė veikla: įstaigoje suorganizuoti sportiniai renginiai: 4 šaškių  

ir 4 šachmatų turnyrai- 12 gyventojų; stalo žaidimų  užsiėmimai kasdien - 46 gyventojai ; 2 sveikatingumo 

dienos gamtoje – 128 gyventojai; 2 sportinės  išvykos į gamtą su varžybomis – 124 gyventojai; mankštoje 

kasdien – 152 gyventojai; 2 žvejojimo varžybos – 12 gyventojų;  užsiėmimai lauko treniruokliais – 48 

gyventojai; užsiėmimai vidaus sporto salėje – 52 gyventojai. 

 Asmens higienos paslaugų organizavimas: sąlygų sudarymas gyventojams patiems rūpintis 

asmens higiena  - 230 gyventojams (6 gyventojams gyvenantiems trumpalaikėje globoje); pagalbos 

suteikimas atliekant asmens higienos procedūras - 120 gyventojų (6 gyventojams gyvenantiems 

trumpalaikėje globoje);  karta savaitėj ir dažniau ( esant reikalui) organizuojamas gyventojų maudymas - 

230 gyventojams (6 gyventojams gyvenantiems trumpalaikėje globoje); gyventojų, negalinčių pasirūpinti 

asmens higiena, kasdieninis apiprausimas  - 120 gyventojų (6 gyventojams gyvenantiems trumpalaikėje 

globoje); plaukų kirpimas, barzdų skutimas -  230 gyventojams (6 gyventojams gyvenantiems trumpalaikėje 

globoje) . 

Globos namuose organizuota meninė veikla ir kultūrinis (laisvalaikio) užimtumas, kuriame 

dalyvavo 230 gyv. (6 gyventojai gyvenantys trumpalaikėje globoje):  vokalinis ansamblis  - 12 

gyventojų; solistai – 4 gyventojai; kapela – 6 gyventojai; šokių grupė – 6 gyventojai; instrumentalistai – 6 

gyventojai; individualaus skaitymo grupė – 6 gyventojai; muzikos terapija  - 230 ilg./ 6 trump.; giedotojų – 

6 gyventojai; kompiuteristų klasė – 12 gyventojų; skaitymo – rašymo mokymosi būrelis – 6 gyventojai; 

kryžiažodžių , labirintų sprendimo būrelis – 9 gyventojai. 

Kūrybinių darbų konkursai 3: ( 7 gyventojai) Ventos socialinės globos namų organizuotas 

piešimo kompiuteriu konkursas; Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ piešinių konkursas; 

Kretingos bažnyčios „Prakartėlių“ konkursas. 

Bendradarbiavimas su : ( organizuojamos akcijos – talkos -2) Draudimo kompanija „Aviva 

Lietuva“; Klaipėdos apskrities Jūros Šaulių 3 – osios rinktinės Kretingos kuopos jaunaisiais šauliais. 

Globos namuose organizuojamas aktyvus poilsis: kelionės – išvykos, sporto renginiai, stalo 

žaidimai, kultūrinė veikla, darbinis užimtumas, fizinės reabilitacijos užsiėmimai. 

Biblioterapijos užsiėmimai : 8 ( 84 gyventojai), Skaito knygas: 68 gyventojai. 

Konsultuota psichologo : 73 gyventojai 

Buitinių paslaugų teikimas. Vienam gyventojui teko 17.26 kv.m bendro gyvenamo ploto ir 7.635 

kv.m. miegamojo ploto.  

Gyventojai aprūpinami higienos priemonėmis: dantų pasta, dantų šepetėliai, šukomis, šampūnu, 

muilu, tualetiniu popieriumi, odekolonu, skutimosi peiliukais. Kiekvienam gyventojui suteikta apranga ir 

patalynė. 

Maitinimo paslaugos. Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Taikoma dietinė mityba: SD – 

stalas diabetikams, P1 – stalas sveikų žmonių mitybai, P3 – vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mitybai, 

sumažinto druskos kiekio dieta Na Cl↓; Ptm – pusiau trintas maistas. Gyventojai papildomos paslaugos 

išplėsti maitinimo asortimento nepageidavo. 2017m. valstybinių ir religinių švenčių metu buvo sudaryti 

šventiniai valgiaraščiai 10 kartų. 



Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 2017 m. globos namuose ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos buvo teikiamos vidutiniškai 227 gyventojams, per metus įstaigą paliko 39 gyventojai, iš 

jų: 37 mirė; 2 išvyko į kitus globos namus; viso naujai apsigyveno 36 žmonės.  

Trumpalaikei socialinei globai per metus atvyko – 16 asmenų. Metų pabaigoje gyveno – 4 asmenys. 

Gyventojai globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, jauniausias 22 m. vyriausias 95 m. 

Metų pabaigoje įstaigoje gyveno 226 gyventojai, kurie pagal neįgalumą pasiskirstę taip: su 

darbingumo lygiu 0-25%; su didelių specialiųjų poreikių lygiu - 179 gyventojas; 30-40%; vidutinių 

specialiųjų poreikių – 38; 45-55% ; nedidelių specialiųjų poreikių lygiu – 1; su nenustatytu spec. poreikių 

lygiu - 8. Globos namuose gyveno 65 neveiksnūs asmenys. 

Suorganizuota 353 gydytojų specialistų konsultacijos antrinio ir tretinio lygio gydymo įstaigose. 

Hospitalizuota 104 gyventojai  ( hospitalizacijos  atvejai 178). 50 globos namų gyventojų gavo 

odontologinės priežiūros paslaugas Kretingos PSPC.  

Slaugai palengvinti įsigytos priemonės pragulų profilaktikai (čiužiniai nuo pragulų, apsaugos nuo 

pragulų), perkėlimą palengvinančios priemonės, prilaikančios liemenės, priemonės vaistų dalinimui. Globos 

namų gyventojai aprūpinti reikiamomis slaugos priemonėmis: sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės, 

valomieji kremai, valomosios pirštinės. Globos namų gyventojai aprūpinti medikamentais pagal numatytus 

normatyvus. 

Pagal poreikį aprūpinta kompensacinės technikos priemonėmis: akiniais- 27 gyventojai;, 

vežimėliais- 5 gyventojai, lazdomis-3 gyventojai, ortopediniais įtvarais – 4 gyventojai, ortopedine avalyne – 

7 gyventojai.  

Gyventojai supažindinti su vykdomomis ligų prevencijos programomis. Priešinės  liaukos 

(prostatos) vėžio prevencijos programoje dalyvavo 18 gyventojų, .gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinėje programoje dalyvavo 3 gyventojos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programoje – 13 gyventojų, krūties piktybinių navikų prevencijos programoje – 9 gyventojos. 

Personalas. Globos namai orientuoti į kliento poreikių tenkinimą: tiesiogiai su gyventojais 

dirbantis personalas sudarė 100 etato. Globos namuose patvirtinti 130 etatų: valdymo personalas – 9,5 etatų; 

apskaitos tarnybos personalas – 3 etatai; socialinio darbo ir užimtumo personalas – 49,3 etatai; asmens 

sveikatos priežiūros personalas – 48,2 etatai; aptarnavimo ir ūkio personalas – 20 etatų. 

Kvalifikuotą asmeninę globą ir asmens sveikatos priežiūrą gyventojams suteikė 10 socialinių 

darbuotojų, 5 užimtumo specialistai, psichologas, 34 socialinio darbuotojo padėjėjų, 9 slaugytojų, 35 

slaugytojų padėjėjai, psichologas, med. psichologas, psichiatras, psichoterapeutas, ergoterapeutas, 

kineziterapeutas, dietistas.  

Bendras globos įstaigų aptarnavimas. 

Gerinant darbuotojų darbo sąlygas, globos namų gyventojų gyvenimo kokybę bei pritaikant fizinę 

aplinką neįgaliųjų poreikiams įsigyta:  už 30000,00 eurų ( dujinę viryklę su stovu, šluotą Raider 300-er, 3 

vnt. kompiuterių Deka H430a, 3 vnt. kompiuterių NUCi3, spausdintuvą Digital Copier, televizorių – 3 vnt., 

funkcinių el. slaugos lovų – 10 vnt., elektrokardiografą EURO ECG6VIEW, skalbykles – 4 vnt., medžio 

pjovimo stakles LF1000, sniego peilį, virtuvinį komplektą, garso sistemą AUDIOPHONY CR12A-COM, 

manipuliacinį vežimėlį, nerūdijančio plieno vežimėlius – 2 vnt. ir suvirinimo pusautomatį MIG).Turtas 

įsigytas iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinio. 

 

 

 



 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas: 

Programa yra tęstinė. Ilgalaikės socialinė globa socialinių paslaugų sistemoje visada bus aktuali. 

Kiekvienais metais į socialinės globos namus atvyksta apie 30 naujų gyventojų, kuriems reikia sudaryti bent 

minimalius reikalavimus atitinkančias gyvenimo sąlygas. Be to, gyventojų kontingentas sunkėja: atvyksta 

gyventi vis sunkesnę negalią turintys žmonės, didėja jauno amžiaus psichinę negalią turinčių gyventojų 

dalis. Tokiam kontingentui išlaikyti reikia didesnių darbo ir materialinių sąnaudų. 

Lėšos gautos iš gyventojų ir savivaldybių už suteiktas stacionarias socialines paslaugas socialinės 

globos namams yra gyvybiškai būtinos. Be šių lėšų nebūtų galima įgyvendinti pagrindinės socialinių 

paslaugų plėtros globos įstaigose programos. Per 2018 m. į globos namus planuojama priimti apie 30 

gyventojų. 

Vykdant tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje, planuojame globos namuose įkurti 2 vietas atokvėpio paslaugai 

institucijoje ir grupinių namų įsteigimo projekto pateikimą bei įgyvendinimą. 
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