ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS

Adakavo socialinės globos namų gyventojų taryba, kurios pirmininkė –
Regina Virbalienė, pavaduotoja – Tatjana Lukošienė, sekretorius- Romas Bataitis,
nariai: Ala Deinytė, Birutė Bartkutė, ir Nerijus Juzėnas pateikė ataskaitą už 2018
metus.
Per metus įvyko 4 susirinkimai, kurių metu svarstėme aktualias visai globos
namų bendruomenei problemas. Gyventojų taryba, taip pat dalyvavo kiekvieno
mėnesio pradžioje rengiamuose susirinkimuose, kurie vykdavo įstaigos bibliotekoje.
Gyventojų bendruomenės tarybos nariai prisidėjo prie tokių švenčių
organizavimo kaip: „Burbuliatorius“, „Europos sveikos mitybos diena“, „Tarptautinė
nerūkymo diena“. Keletas gyventojų bendruomenės tarybos narių vyko į „Birutės
Baltrušaitytės biblioteką“. Dalyvavo Respublikiniame neįgaliųjų renginyje „Ir aš
galiu“ 2018. Taip pat tarybos nariai prisidėjo organizuojant „Tarptautinę knygos ir
autorių teisių dieną“.
Pageidautumėme, kad 2018 metais sprendžiant iškilusius klausimus, bei
renginių ir išvykų organizavimą dar aktyviau būtų įtraukiami Gyventojų tarybos nariai.
Socialinių paslaugų namų gyventojų taryba laukia pasiūlymų, patarimų ir
pastebėjimų.

Gyventojų tarybos pirmininkė

Regina Virbalienė

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS

Adakavo socialinės globos namų gyventojų taryba, kurios pirmininkė –
Regina Virbalienė, pavaduotojas – Vaclovas Jankauskas, nariai: Tatjana Lukošienė,
Donata Stulgaitė, Onutė Venckutė, Nerijus Juzėnas, Romas Bataitis, Albina Dainienė
pateikė ataskaitą už 2017 metus.
Per metus įvyko 4 susirinkimai, kurių metu svarstėme aktualias visai globos
namų bendruomenei problemas. Gyventojų taryba, taip pat aktyviai dalyvavo
kiekvieno mėnesio pradžioje rengiamuose susirinkimuose, teikė pasiūlymus dėl
maitinimo kokybės gerinimo ir įvairovės, dėl sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo, išsakė savo nuomonę dėl gyvenimo sąlygų gerinimo, organizavo talkas
aplinkos tvarkymui ir prisidėjo prie renginių organizavimo.
Gyventojų bendruomenės tarybos nariai prisidėjo prie Joninių šventės
organizavimo. Rugsėjo mėnesį tarybos nariai organizavo „Tarptautinę knygos ir
autorių teisių dieną“, vyko paskaitėlė bibliotekoje.
Pageidautumėme, kad 2018 metais sprendžiant iškilusius klausimus, bei
renginių ir išvykų organizavimą dar aktyviau būtų įtraukiami gyventojų tarybos nariai.
Socialinės globos namų gyventojų taryba laukia pasiūlymų, patarimų,
pastebėjimų.

Gyventojų tarybos pirmininkė

Regina Virbalienė

