ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS
Adakavo socialinės globos namų gyventojų taryba, kurios pirmininkas yra Edvardas
Gasinskas, pavaduotojas Petras Šlevinskas, sekretorius Jonas Švetkauskas, nariai: Jurgis Eskis,
Antanas Sapronaitis, Žaneta Tendziagolskytė, Ala Deinytė, Regina Virbalinė, Algimantas Jukna,
Edita Vasiliauskaitė pateikė ataskaitą už 2014 metus.
Per metus įvyko 4 susirinkimai, kurių metu svarstėme aktualias visai globos namų
bendruomenei problemas. Gyventojų taryba aktyviai dalyvavo susirinkimuose, teikė siūlymus dėl
maitinimo kokybės ir įvairovės, dėl sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, išsakė savo
nuomonę dėl gyvenimo sąlygų gerinimo, organizavo talkas aplinkos tvarkymui.
Gyventojų tarybos nariai susirinkimo metu pasiūlė, kad norėtų bendrauti ir
bendradarbiauti su kitų globos namų Gyventojų tarybų nariais. Tai būtų puiki galimybė praplėsti
akiratį ir pasisemti naujų idėjų. Buvo nuspręsta 2015 metais aktyviau bendrauti su kitų įstaigų
Gyventojų tarybomis.
Gyventojai viename iš susirinkimų buvo supažindinti su Euro atsiradimu Lietuvoje.
Vasarą, gyventojų pageidavimu buvo suorganizuota ekskursija, kurios maršrutas nuvedė
iki Kryžių kalno ir vietovės, kurioje dar nesame buvę – vykome į Kurtuvėnų regioninį parką.
Gyventojų tarybos nariai padėjo darbuotojams organizuojant socialinės globos namų
gyventojų kultūrinę, sportinę veiklą ir užimtumą. Atvykus naujam gyventojui, gyventojų tarybos
nariai organizavo supažindinimą su socialinės globos namų veikla, gyvenimu.
2014 metai globos namų gyventojams buvo gausūs teatro pasirodymų, išvykų ir
renginių greta esančiose bendruomenės. Taip pat į įstaigą su programomis atvyko Pilsūdų kaimo,
Skaudvilės krašto, Taurų ir Adakavo kaimo bendruomenių aktyvistai.
2014 m. lapkričio 19-ą dieną įvykus įstaigos reorganizacijai, dalis tarybos narių išvyko
gyventi į Adakavo socialinės globos namų Tauragės reabilitacijos padalinį. To pasėkoje išliko
atviras klausimas dėl tarybos veiklos Adakavo socialinės globos namuose ir padalinyje, tačiau
numatoma, kad padalinys taip pat turės atstovus, kurie teiks pasiūlymus ir kels aktualius klausimus
dėl Adakavo socialinės globos namų Tauragės reabilitacijos padalinyje gyvenančių gyventojų
gerovės.
Pirmą kartą buvo suorganizuota akcija „Gerumą dalinu“ Tauragės vaikų globos namų
„Šaltinėlis“ auklėtiniams, kurioje globos namų gyventojai pasidalino savo gamybos darbais su
vaikais.
Pageidautumėme, kad 2015 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.
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