
         PATVIRTINTA 

         VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio  

         intelekto asmenims“ eilinio 

         visuotinio dalininkų susirinkimo 

         2016-04-05 protokolu Nr. 1 

 

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS 
„DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“  

2015  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS  

1.1. Informacija apie Dienos centrą 

 

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau tekste vadinama 

Dienos centras) – tai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis 

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas: teikti dienos globos socialines  

paslaugas - skatinant neįgalių asmenų (toliau-asmenys) integraciją, tenkinti viešuosius interesus 

vykdant visuomenei naudingą veiklą, lavinant ir ugdant jų gebėjimus pasirūpinti savimi, tenkinti 

gyvybinius poreikius, teikiant aukštos kokybės kompleksinę pagalbą, organizuojant jų dienos 

užimtumus, laisvalaikį bei darbinę veiklą. Suteikti galimybę šeimoms kuriose gyvena asmuo, dirbti bei 

teikti joms pagalbą, plėsti paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, užtikrinant kokybę, prieinamumą ir 

tęstinumą.  Dienos centras įsteigtas 2008 m. birželio 5 d., veikla pradėta 2011 m. rugsėjo 1 d., buveinės 

adresas: Durpynų g. 10, Kuršėnai. Dienos centras turi paramos gavėjo statusą. Dienos centro 

valdymas: 

Dienos centro aukščiausias organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas.  

Dienos centro kolegialus valdymo organas – Dienos centro taryba. 

Dienos centro vienasmenis valdymo organas – Dienos centro vadovas (direktorius). 

Dienos centras įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo 

valdymo organą – vadovą (direktorių). 

Dienos centre darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, 

Dienos centro įstatais, Dienos centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, Dienos centro 

tarybos rekomendacijomis, vidaus kontrolės tvarka, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo (direktoriaus) 

įsakymais. 

1.2. Dienos globos socialinių paslaugų teikimas 

 

2015 metais Dienos centre paslaugomis kasdien naudojosi 24 neįgalūs asmenys, turintys 

sutrikusio intelekto ir kompleksines negalias, iš jų 18-ai asmenų buvo nustatytas darbingumo lygis nuo 

15% iki 25% (iš jų 10-iai buvo nustatytas labai sunkus neįgalumo lygis)  ir 6-iems asmenims 

nustatytas darbingumo lygis nuo 30 % iki 40 %.  Dienos centre neįgaliųjų skaičius kinta, 2015 metų 

pavasarį vienas sunkios negalios asmuo su tėvais išvyko gyventi į užsienį. Dienos centrą lankančių 

asmenų gyvenamosios vietos pasiskirstymas: 14 asmenų gyvena Kuršėnų mieste ir 10 asmenų Šiaulių 

rajone - kaime. Dienos centro veiklos tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti 2015 m. buvo 

organizuojama veikla ir teikiamos šios paslaugos (žiūrėti 1. lentelę):  

 

1. lentelė 

Teikiamos paslaugos Paslaugų /veiklų pavadinimai  

1. Buitinių įgūdžių veiklos programos: 

1.1. Savitvarkos socialiniai  Stalo kultūra ir serviravimas 

įgūdžiai: Asmens higiena (naudojimasis tualetu, apsirengimas, rankų plovimas, 

dantų valymas ir kt.) 

 Mokomosios virtuvėlės programa (ugdomas gebėjimas pažinti pinigus, 

apsipirkti ir minimaliai pasiruošti sau maisto) 

 Emocinės būsenos suvokimas 



 Orientavimasis aplinkoje 

1.2. Darbinės aplinkos  Aplinkos tvarkymas ir priežiūra 

tvarkymosi įgūdžiai: Skalbimo mašinos naudojimas, rūbų lyginimas 

2. Socialinių įgūdžių veiklos programos: 

2.1. Komunikaciniai  Projektinė veikla 

įgūdžiai: Tęstiniai skaitymo ir rašymo užsiėmimai, pinigų pažinimas  

 Kompiuterinis raštingumas 

 Komunikavimas ir bendravimas visuomenėje 

3. Saviraiškos skatinimo ir amatų veiklos programos: 

3.1.Įvairių amatų 

mokymai: 

Dailės terapija, piešimas ir daiktų dekoravimas. 

 Meniniai darbai įvairiomis technologijomis (vilna, tekstilė, karoliukai ir 

kt.) 

 Lipdymas iš įvairių medžiagų  (molio, modelino, plastilino ir t.t.) 

 Rankdarbiai (siuvimas mašina, rankomis, siuvinėjimas, mezgimas ir kt.) 

4. Fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos skatinimas: 

 Rytinė mankšta 

 Fizinio aktyvumo veikla 

 Mokymas sveikai gyventi 

5. Socialinių paslaugų teikimas: 

5.1. Kitos paslaugos: Informavimas, konsultavimas, atstovavimas 

 Pagaminto maisto paslaugos teikimas 

 Transporto paslauga 

 Laisvalaikio, kultūrinio gyvenimo organizavimas: kasmetiniai ir kiti 

šventiniai renginiai, ekskursijos, pažintinės išvykos. 

 

Paslaugų kokybė bei įvairovė ir neįgalių asmenų poreikių tenkinimas žymia dalimi 

priklauso nuo finansinių išteklių. Šiaulių rajono Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis trišale 

sutartimi, pasirašyta tarp Šiaulių rajono administraciją atstovaujančio asmens, Dienos centrą 

atstovaujančio asmens ir paslaugas gaunančio asmens ar jo teisėto globėjo, apmoka Dienos centrui už 

dienos globos socialines paslaugas pagal pateiktą paraišką. 

 

 2015 m. Dienos centras už suteiktas dienos globos socialines paslaugas gavo iš: 

 

 - Šiaulių rajono savivaldybės           –  23133,72 Eur. 

 - Valstybės biudžeto spec. dotacijų –  63095,01 Eur. 

 - neįgalių asmenų                             –  16150,71 Eur. 

 - projektinės veiklos                         -  13201,00 Eur.  

                      - darbo biržos subsidijos                  -    1664,86 Eur.    

     

       IŠ VISO:                     - 117245,30 Eur.    

 

1.3. Dienos centro dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  

 

 Dienos centro dalininkai yra 3 (trys): Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono 

Viltis“. Dalininkai per 2015 m. nesikeitė. Finansinių metų pabaigoje Dienos centro dalininkų dalis yra 

viešosios įstaigos kapitale:  Šiaulių rajono savivaldybės  – 94676,54 Eur., Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ – 28,96 Eur., Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Šiaulių 

rajono Viltis“ – 28,96 Eur.. Bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“ pagal panaudos sutartį, perdavė Dienos 

centrui pastatą veiklos vykdymui. 

 

 

 

 



1.4. Dienos centro išlaidos (sąnaudos) per 2015 finansinius metus 

 

 Darbuotojų išlaikymo sąnaudos:                                                 - 79216,50 Eur. 
 Darbuotojų darbo užmokestis (įskaitant ir projekte dirbančius)  -   60410,17 Eur. 

 Socialinio draudimo ir Garantinio fondo įmokos                         -  18806,33 Eur., 

 iš jų: 

 Vadovo darbo užmokestis                                                              -      8940,49 Eur.  

 Pagaminto maisto tiekimo paslaugos sąnaudos:                       -  13095,00Eur. 

 Transporto išlaikymo sąnaudos:                                                -     5463,90 Eur. 

 Ryšio ir komunalinių paslaugų sąnaudos:                                -     3641,73 Eur. 

 Kitos veiklos sąnaudos (ūkinės, kanceliarinės prekės,  

                     trumpalaikio  turto nurašymo, darbuotojų kvalifikacijos  

                     kėlimo mokymų sąnaudos ir kitos paslaugos (įskaitant ir  

                     projekto lėšų sąnaudas):                                                               -     5456,09 Eur. 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos:        -     8989,83 Eur. 

  

 Iš viso:                                                                                          - 115863,05 Eur.                                                              

 

 

1.5.  Dienos centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

 Finansinių metų pradžioje Dienos centre buvo patvirtinti 13,69 etato, finansinių metų 

pabaigoje – 12,69 etato, iš jų – 9,19 etato darbui tiesiogiai su lankytojais, (žiūrėti 2. lentelę). 

 

2. lentelė 

 

Pareigybės pavadinimas 

2015 m. sausio 1 d.  

etatai 

2015 m. gruodžio 31 d. 

etatai 

Direktorė 

 

1,0 1,0 

Vyr. buhalterė 

 

0,5 0,5 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 

 

0,5 0,5 

Socialinė darbuotoja 

 

2,0 1,5 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 

 

5,5 5,0 

Projekto vykdytojai  

 

2,19  2,19   

Ūkvedys (darbuotojas ūkio reikalams) 

 

0,75 0,75 

Vairuotojas 

 

0,75 0,75 

Valytoja 

 

0,5 0,5 

                                                                     

                                                             Viso:                     

 

13,69 

 

12,69 

  

 

 

 

 

 

 

 



II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS ATASKAITA 

 

2.1. Dienos centre vykdyti projektai 

 Dienos centras 2015 metais  įgyvendino tris projektus (žiūrėti 3. lentelę). 

3. lentelė 

Projekto 

pavadinimas 
Pasiekti rezultatai 

Vykdy-

mo data 

Finans. 

suma, 

Eur. 

Finansavimo 

šaltinis 

1. 2015 m. 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektas 

 

Įgyvendinto projekto veikloje dalyvavo 

27 asmenys, iš jų 24 Dienos centro 

lankytojai ir 3 neįgalūs asmenys dalyvavo 

tik projektinėje veikloje, jie nėra Dienos 

centro lankytojai. Dienos centre buvo 

vykdomi: praktiniai mokymai didinant 

savarankiškumą bei skatinant fizinį 

aktyvumą (individualūs ir grupiniai) 

užsiėmimai;  lipdymo iš įvairių medžiagų 

(grupiniai) užsiėmimai; dailės terapijos 

(individualūs ir grupiniai) užsiėmimai; 

projekto vykdytojo užsiėmimų programa 

darbui su autizmo sindromu turinčiais 

lankytojais; buitinių, higieninių įgūdžių 

ugdymas.   

 

 

2015 m. 

sausio - 

gruodžio 

mėn. 

 

 

11701,00 

 

 

 

Neįgaliųjų 

reikalų 

departamentas 

prie Socialinės 

darbo ir apsaugos 

ministerijos per 

Šiaulių rajono 

savivaldybę 

2. Projektas 

„Sveikatos 

tinklas-2“ 

 

 

 

 

 

 

Viso projekto įgyvendinimo ir pristatymo 

metu  dalyvavo 74 asmenys. Pagrindinis 

projekto tikslas buvo -  skatinti senjorų 

socialinį dalyvavimą bendruomenės 

gyvenime per aktyvumą ir sveikatingumą 

skatinančias veiklas. Bendri Dienos 

centro lankytojų ir  senjorų rankdarbių 

užsiėmimai padėjo susidraugauti, 

pasisemti teigiamų emocijų. Terapiniai 

užsiėmimai padėjo atsipalaiduoti, 

nusiraminti, atitrūkti nuo kasdienybės ir 

bent trumpam atsigręžti į save ir savo 

sveikatą. Sveiko maisto ruošimas 

puoselėjo sveikos gyvensenos idėjas, 

išvyka - fizinę ir emocinę sveikatą. Viso 

projekto įgyvendinimo metu negalią 

turintys asmenys ir senjorai turėjo 

galimybę pasijausti pilnaverčiais ir 

naudingais visuomenės nariais.  

 

2015 m. 

birželio - 

lapkričio 

mėn. 

500,00 

Dienos 

centro 

lėšos  

33,16   

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

bendruomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji 

programa 



3. Projektas 

„Po lietaus... 

VISUOMET 

šviečia saulė“ 

Projekte dalyvavo 94 asmenys. Problema, 

kurią buvo siekiama spręsti – tai patyčių 

jaunimo tarpe mažinimas. Iš viso 

įgyvendinti 8 susitikimai, su Kuršėnų 

miesto įstaigų/organizacijų jaunimu, 

kurių metu buvo vykdomi dailės 

terapijos, keramikos, vėrimo iš karoliukų 

užsiėmimai, žaidžiamas orientacinis 

žaidimas apie Dienos centrą, bei 

bendraujama išvykose. Būnant ir kuriant 

kartu su savanoriais, Dienos centro 

neįgalūs asmenys įgijo daugiau 

pasitikėjimo savimi, mokėsi kaip 

atsikratyti savo baimių ir kompleksų bei 

mažinti patyčių tikimybę ateityje. 

Savanoriai per neformalią veiklą 

susipažino su neįgaliaisiais, mokėsi būti 

ir dirbti vienoje komandoje, atrasti jų 

privalumus bei neįkainojamas vertybes.  

 

2015 m. 

birželio - 

lapkričio 

mėn.  

1000,00 

Dienos 

centro 

lėšos  

12,97   

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

ekonominės 

plėtros ir 

visuomeninių 

iniciatyvų 

skatinimo 

programa. 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

Jaunimo reikalų 

taryba 

 

2.2. Dienos centro bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis. 

Dienos centras bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis ir kartu 

įgyvendina projektus, organizuoja renginius, išvykas (žiūrėti 4. ir 5. lenteles). 

4. lentelė 

Bendradarbiaujančios įstaigos, 

organizacijos pavadinimas  
Bendradarbiavimo rezultatas   

Sutartis. 

Laikotarpis  

Šiaulių valstybinės kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

 

Sutartis sudaryta siekiant gerinti  socialinių 

darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų 

kvalifikaciją pagal kintamus rinkos poreikius. 

Sudalyvauta įvairiuose kolegijos 

organizuojamuose seminaruose. 

Šiaulių valstybinė kolegija atsiunčia studentus 

(būsimus socialinius darbuotojus) atlikti 

praktiką mūsų centre. 

Kolegijos dėstytoja Aristida Čepienė ir 

studentai buvo atvykę į Dienos centrą kartu 

paminėti Neįgaliųjų dieną.  Studentai 

supažindinti su įstaigos veikla, vykdomais 

užsiėmimais, Dienos centro darbuotojai 

dalijosi savo darbo patirtimi, metodais. 

2012 m.  

 

 

 

 

 

2015-12-03 

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių 

mokykla  

Dalyvaujama  bendruose renginiuose, 

projektuose (ypač aktyviai „Po 

lietaus...VISUOMET šviečia saulė“), kuriami 

bendri renginiai, darbai. 

2015 m. 

 

 

Atviras Šiaulių rajono Jaunimo 

centras 

Daug savanorių atvyksta iš jaunimo centro. 

Dienos centras neturi salės, tai kai kurie 

renginiai vykdomi Jaunimo centre. Vyksta 

malonus bendravimas su Kuršėnų jaunimu 

projektų įgyvendinimo metu. 

2011 m. 



UAB „Kalnas“  Suorganizuotas ir įgyvendintas Šv. Agotos 

dienos paminėjimas. Renginio metu, Dienos 

centro lankytojai ir darbuotojai turėjo galimybę 

paskanauti ekologiškos ūkininkų Baristų keptos 

duonos ir pyrago gaminių.  

2015 m. 

vasario mėn.  

Šiaulių rajono „LIONS“ klubas Klubo narių organizuotame paramos renginyje 

buvo pateikta Dienos centro neįgalių asmenų 

darbelių paroda.  

Vykome į Liepoją susitikti su Latvijos 

kolegomis, kurie dirbą tokį pat darbą kaip mes. 

Šią išvyką finansavo Šiaulių rajono ,,LIONS“ 

klubas. Kartu vyko  klubo prezidentas 

Martynas Rusteika ir Raimondas Bernotas, jie 

padėjo su fizine negalia jaunuoliams, juos 

įkelti/iškelti iš autobuso ir palydėti. Klubas 

nupirko mums reikalingų muzikos instrumentų 

ir atpalaiduojančių priemonių.  

2015 m. 

vasario mėn.  

Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio 

gimnazija 

Bendradarbiaujama įgyvendinant kartu įvairius 

projektus, renginius ir akcijas.  

2015 m. 

gegužės – 

gruodžio 

mėn. 

Šiaulių miesto savivaldybės Dienos 

socialinės globos padalinys „Goda“  

Dalijamasi gerąja patirtimi, naujovėmis, 

dalyvaujama bendruose projektuose.  

Dienos centro lankytojai kartu su „Godos“ 

spalvų muzikos orkestru ruošėsi dalyvauti 

Šiaulių rajono „LIONS“ klubo 

organizuojamame labdaros renginyje.   

2015 m.  

 

2015 m. nuo  

spalio mėn. 

iki 2016 m. 

vasario mėn.  

Šiaulių rajono Kuršėnų vaikų globos 

namai 

Dalyvaujame bendruose projektuose. 

Suorganizuota bendra popietė, kurios 

pagrindinis tikslas buvo – paminėti adventinį 

laikotarpį.   

2014 m.  

2015 m. 

gruodžio 

mėn.  

 

 

2.3. Dienos centro lankytojų socializacija ir integracija per renginius 

 

5. lentelė 

Mėnuo Renginiai ir veikla 

Sausis  
Paminėta Trijų karalių šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinių švenčių laikotarpis. 

Dienos centre paminėta sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena.  

Vasaris 
Paminėta Šv. Agotos duonos diena, kurios metu buvo galima paskanauti UAB „Kalnas“ 

kepamos duonos ir pyrago gaminių.  

Suorganizuota Šv. Valentino dienos paminėjimo šventė, kurios pagrindinis tikslas – 

skatinti toleranciją vienas kitam.  

Dienos centre suorganizuota Užgavėnių šventė, kurioje laikantis visų tradicijų buvo 

sudeginta Morė, vyko Lašininio ir Kanapinio kova bei vaišinta blynais.  

Dienos centre paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Dalyvauta Šiaulių rajono LIONS klubo organizuotame labdaros renginyje-spektaklyje 

(Kuršėnų kultūros namuose), kurio pertraukos metu vyko Dienos centro lankytojų 

darbelių paroda, jau keletą metų iš eilės susilaukusi didžiulio renginio dalyvių 

susidomėjimo. 



Kovas   
Dienos centre suorganizuotas renginys Moters dienai paminėti.  

Dienos centre paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Suorganizuotas Žemės dienos paminėjimas, kurios metu Dienos centro lankytojai ir 

darbuotojai žaidė orientacini žaidimą ir spėliojo mįsles apie juos supančią gyvąją/ 

negyvąją gamtą. 

Balandis  
Dalyvauta Jurdaičių socialinės globos namų organizuojamoje respublikinėje teatrų 

šventėje „Mūzų glėbyje-2015“, kurios metu Dienos centro neįgalūs asmenys vaidino 

improvizuotą spektaklį „Talentų vagis“. Grįžtant iš šventės aplankytas Kryžių kalnas.  

Dienos centre paminėtos Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių 

šventė.   

Paminėta saugaus eismo diena. Informacinį pranešimą skaitė Kuršėnų policijos vyriausiojo 

VPS PP Kuršėnų policijos nuovados tyrėja I. Šatkauskienė.   

Gegužė 
Motinos dienos šventės paminėjimas, kurios metu Dienos centro neįgalūs asmenys 

pradžiugino savo mamass/globėjas įteikdami pačių rankomis pagamintus darbelius.  

Suorganizuotas renginys „Sveikas pavasari“, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti gebėjimą 

džiaugtis mažais dalykais.  

Išvyka į Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą, minint 

tarptautinę muziejų dieną.  

Dalyvauta Kuršėnų – puodžių sostinės – miesto šventėje, kurios metu vyko Dienos centro 

neįgaliųjų asmenų darbelių paroda.  

Birželis  
Įgyvendinant Jaunimo reikalų tarybos per Šiaulių rajono savivaldybę finansuojamą 

projektą „Po lietaus... VISUOMET šviečia saulė“, suorganizuotas susitikimas su Šiaulių 

rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla, kurio metu vyko dailės terapija naudojant „Easy 

marble“ dažus.  

Dienos centre suorganizuotas renginys „Būk atsargus gatvėje“, kurio metu Kuršėnų 

policijos nuovados vyriausioji specialistė A. Sirtautienė su kolege papasakojo apie kelių 

eismo taisykles.  

Suorganizuotas renginys „Kelionė po pasakų šalį“, kuriame Kuršėnų miesto viešosios 

bibliotekos darbuotojai supažindino Dienos centro lankytojus su biblioterapijos metodu.  

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuotą projektą „Sveikatos tinklas-2“ įgyvendinta išvyka į koncertą „Mes 

esame –mes galime!”, kuriame koncertavo Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos 

užimtumo centro ir Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ spalvų orkestras ir 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunieji atlikėjai. 

Liepa  
Įgyvendinant Jaunimo reikalų tarybos per Šiaulių rajono savivaldybę finansuojamą 

projektą „Po lietaus... VISUOMET šviečia saulė“, suorganizuotas keramikos užsiėmimas 

su Šiaulių rajono Kuršėnų vaikų globos namais.  

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuotą projektą „Sveikatos tinklas-2“ aplankytos projekte negalinčios 

dalyvauti senjorės, kurios sutiko prisidėti prie gražios akcijos – numegzti vilnones 

kojinytes ir jas padovanoti Kuršėnų vaikų globos namams.   

Rugpjūtis  
Šiaulių rajono „LIONS“ klubo dėka suorganizuota išvyka į Liepoją, kurios tikslas – 

pasidalinti darbo patirtimi su specialistais, teikiančiais socialines paslaugas neįgaliesiems. 

 

Rugsėjis  
Suorganizuotas renginys „Mums jau 4-eri!”, siekiant paminėti Dienos centro veiklos 

pradžią.   

Įgyvendinant Jaunimo reikalų tarybos per Šiaulių rajono savivaldybę finansuojamą 

projektą „Po lietaus... VISUOMET šviečia saulė“, suorganizuoti susitikimai su Kuršėnų 

Lauryno Ivinskio gimnazijos  mokiniais ir Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniais, kurių 

metu buvo dalijamasi darbo su karoliukais ir molinių darbų glazūravimo patirtimi.  

Suorganizuota išvyka prie Pakumulšių tvenkinio, siekiant skatinti Dienos centro neįgalių 

asmenų savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti patys savimi per darbinę veiklą.  

Siekiant įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamą projektą „Sveikatos tinklas-2“, suorganizuotas 

susitikimas su senjorais, siekiant lavinti smulkiąją motoriką rankdarbių gaminimo pagalba, 



gerinti psichinę sveikatą per terapinius užsiėmus ir pasidalinti sveiko maisto gaminimo 

receptais.  

Dalyvauta Kuršėnų miesto mugėje „Jomarkas“, kurioje surengta Dienos centro neįgalių 

asmenų darbelių paroda. 

 

Spalis  
Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuotą projektą „Sveikatos tinklas-2“ suorganizuotas susitikimas su 

senjorėmis, kurio metu vyko bendravimo, eilėraščių skaitymo ir dailės terapijos 

užsiėmimai, bei paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.  

Įgyvendinant Jaunimo reikalų tarybos per Šiaulių rajono savivaldybę finansuojamą 

projektą „Po lietaus... VISUOMET šviečia saulė“, suorganizuotos dvi išvykos į Pakruojo 

dvarą ir Agailių koplytėlę su projekte dalyvavusiais jaunais žmonėmis.   

 

Lapkritis  
Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre pristatytas ir apibendrintas projektas „Po lietaus... 

VISUOMET šviečia saulė“, finansuojamas Jaunimo reikalų tarybos per Šiaulių rajono 

savivaldybę, kurioje dalyvavo apie 50 jaunimo atstovų iš įvairių Kuršėnų miesto įstaigų ir 

organizacijų.  

Kuršėnų vaikų globos namuose pristatytas bei apibendrintas visuomenei projektas 

„Sveikatos tinklas-2“, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji programa.  

 

Gruodis  
Dienos centre suorganizuotas susitikimas su Valstybinės Šiaulių kolegijos studentais, 

kurio metu suteikta galimybė individualiai susipažinti, pabendrauti, kartu dirbti su negalią 

turinčiais jaunuoliais bei paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena. Aptarimo metu Dienos 

centro darbuotojai pasidalijo gerąja darbo patirtimi bei metodais.  

Suorganizuota išvyka į PPC „Akropolis“ Šiauliuose, kurios metu Dienos centro jaunuoliai 

žaidė boulingą.    

Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos organizuotoje 

konferencijoje „Nėr ką veikt“, kurioje pristatytas įgyvendintas projektas „Po lietaus... 

VISUOMET šviečia saulė“ sulaukė susidomėjimo.    

Dalyvauta Kuršėnų vaikų globos namų organizuojamoje popietėje, skirtoje paminėti 

adventinį periodą.  

Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių iniciatyva suorganizuotas susitikimas, kuriuo 

siekiama toliau plėtoti užmegztus ryšius su Dienos centro jaunuoliais per kūrybinę veiklą. 

  

 

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS 

 

3.1. Dienos centro veiklos rezultatai 

 

Dienos centro eiliniame visuotiniame susirinkime, 2014-04-04 protokolo Nr. 3, 

dalininkai  priėmė keturis veiklos vertinimo kriterijus   -    1. fizinė ir dvasinė neįgalių asmenų būklė;  

2. neįgalių asmenų lankomumas; 3. neįgalių asmenų - šeimos narių sugrįžimas į darbo rinką; 4. 

neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje. Pagal Dienos centro dalininkų priimtus keturis veiklos 

vertinimo kriterijus buvo atliktas tyrimas. Anketos sudarytas iš 12 klausimų, pildė 7 veiksnūs neįgalūs 

asmenys ir 16 tėvų/globėjų, kurių neįgalūs asmenys neveiksnūs. Anketų duomenys apibendrinti 

procentine išraiška, kuri atitinka 5 balų sistemą: 5 balai, labai stiprus veiksnys - nuo 81% iki 100%;  4 

balai, stiprus veiksnys – nuo 61% iki 80%; 3 balai, vidutiniškai stiprus veiksnys – nuo 41% iki 60%; 2 

balai, silpnas veiksnys – nuo 21% iki 40% ir 1 balas, labai silpnas veiksnys – nuo 0% iki 20%. 

Remiantis atlikta veiklos vertinimo analize buvo išskirtos Dienos centro stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės bei sudaryta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių matrica, 

kurioje prie kiekvieno veiksnio pateiktas įvertinimas (žiūrėti 6. lentelę). 

 

 



6. lentelė 

 

STIPRYBĖS 

Įverti 

nimas 

 

SILPNYBĖS 

Įverti 

nimas  

 

1. Apklausos rodikliai, leidžia daryti 

išvadą, jog fizinė ir dvasinė Dienos 

centro neįgalių asmenų būklė labai gera 

(86%) (žiūrėti 5 lentelę). 

 

5 

 

 

Kai kurių neįgaliųjų fizinė sveikata 

silpnesnė (14%) 

2 

 

 

 

2. Dienos centro neįgalių asmenų 

lankomumas geras, iš 2015 metais sąraše 

buvusių 24-ių neįgaliųjų, vidutinis 

lankomų dienų skaičius sudarė 17-ka 

asmenų.  

4 
Neįgaliųjų sveikatos būklė yra kintanti. 

Kai kurių neįgalių asmenų imuninė 

sistema silpnesnė, dėl to lankomumas 

nepastovus. 

 

3 

3. Neįgalių asmenų lankymas Dienos 

centrą suteikia galimybę jų šeimos 

nariams dalyvauti darbo rinkoje. Tai 

sudaro 47% asmenų, kurie yra darbingo 

amžiaus, 39% yra neįgalūs arba 

pensininkai ir 14% bedarbiai. 

5 
Kuršėnuose trūksta darbo vietų.  

2 

4. Dienos centro neįgalių asmenų 

dalyvumas bendruomenėje yra labai 

geras, nes daug dėmesio skiriama 

neįgalių asmenų įvaizdžio formavimui 

per projektus, įvairias akcijas, renginius, 

išvykas, taip pat bendradarbiaujant su 

įvairiomis įstaigomis (100%), (žiūrėti 3 ir 

4 lenteles). 

5 --- --- 

 

GALIMYBĖS 

 

Įverti 

nimas 

 

GRĖSMĖS 

Įverti 

nimas 

Dienos centras numato galimybę 

socialinių paslaugų plėtrai. Renovavus 

pastatus adresu Durpynų g. 8, Kuršėnai, 

būtų teikiamos bendruomeninės 

paslaugos: laikino atokvėpio bei dienos 

užimtumo – trumpalaikės paslaugos ir 

grupinio gyvenimo namų  - ilgalaikės 

paslaugos.  

5 Finansinių galimybių grėsmė pastatų 

renovacijai. 

 

5 

 

Dienos centro darbuotojų gebėjimas ir 

galimybės pritraukti papildomų lėšų 

rengiant projektus, dėl to socialinės 

paslaugos yra kokybiškesnės, spartesnės 

ir efektyvesnės.  

5 
Dienos centro darbuotojai, dėl mažų 

atlyginimų ir atsiradusių galimybių 

darbo gali ieškoti užsienyje, sustiprėtų 

grėsmė netekti kvalifikuotų, 

perspektyvių darbuotojų. 

5 

Transporto paslaugos teikimas 

neįgaliems asmenims. 

5 
Kyla grėsmė, ateityje nebeteikti 

transporto paslaugos, nes transportas 

nusidėvi ir genda. Tikėtina, kad tai 

sumažintų lankytojų skaičių.  

5 

 



Socialinių paslaugų kokybę, Dienos centrą lankantiems neįgaliems asmenims, lemia 

žmogiškieji ištekliai, gebėjimų aktyvinimas, jų įtraukimas ir motyvacijos sistema. Siekiant šio tikslo 

teikiant dienos globos socialines paslaugas, būtina ieškoti naujų papildomų žinių, turėti įžvalgumą ir 

pagrįstumą tiesioginiame darbe su asmenimis  turinčiais negalią. Organizuojant darbines, menines, 

socialines pažintines veiklas bei planuojant laisvalaikį Dienos centrą lankantiems asmenims 

palaikomas fizinis ir emocinis balansas, aktyvinami darbiniai, meniniai ir socialinės aplinkos pažinimo 

gebėjimai.  

 

3.2. Dienos centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, 2015 metais Dienos 

centro vadovas ir socialinį darbą dirbantys darbuotojai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose 

mokymuose  bei seminaruose. 

 

Parengė: 

 

Direktorė                                        Virginija Norvaišienė 
 
 

 

 

 


