
         PATVIRTINTA 

         VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio  

         intelekto asmenims“ eilinio      

ataskaitinio visuotinio 

         dalininkų susirinkimo 

         2017-04-26 protokolu Nr. 3 

 

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS 

„DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“  

2016  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

Viešoji įstaiga “Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau - Įstaiga) – tai pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

Įstaiga įsteigta 2008 m. birželio 5 d., veikla pradėta 2011 m. rugsėjo 1 d., buveinės adresas: 

Durpynų g. 10, Kuršėnai. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.  

Įstaigos dalininkai yra 3 (trys): Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

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

Įstaiga įgyja civilines teisias, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo 

organus. Valdymo organai yra: 

Įstaigos aukščiausias organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas.  

Įstaigos kolegialus valdymo organas – Įstaigos taryba. 

Įstaigos vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas (direktorius). 

Vadovaudamasi Viešųjų įstaigų įstatymu, Įstaiga kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų 

pabaigos sušaukia eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą, Kuriame vadovas dalininkams pateikia tvirtinti 

Įstaigos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą ir einamųjų metų 

veiklos programą. 

Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos 

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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais,  visuotinio dalininkų 

susirinkimo sprendimais, tarybos rekomendacijomis, vidaus kontrolės tvarka, darbo tvarkos taisyklėmis ir 

vadovo (direktoriaus) įsakymais.  

Įstaiga, atsižvelgdama į  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 

įsakymu patvirtintus Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių reikalavimus, yra įgijusi 1 licenciją, 

suteikiančią teisę teikti socialinės globos paslaugas: ,,Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems 

asmenims su negalia“.  

Įstaigos veiklos tikslai: vykdyti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų (toliau – 

asmenys) integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo 

srityse; suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena asmuo (asmenys), dirbti bei teikti joms pagalbą; plėsti 

socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, užtikrinti jų kokybę, prieinamumą ir tęstinumą. 

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

        Įstaigoje dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs 

mokymus, įgijęs atestacijos pažymėjimus. Socialiniai darbuotojai turi aukštąjį socialinio darbo 

išsilavinimą. Socialinių darbuotojų padėjėjai yra išklausią įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo 

mokymus. 2016 metais Įstaigos socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai kėlė kvalifikaciją 

dalyvaudami įvairiuose mokymuose bei seminaruose. 

        2016 m. Įstaigoje dienos socialinės globos paslaugomis kasdien naudojosi 25 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 7-iems asmenims 

nustatytas darbingumo lygis nuo 30 % iki 40 %.  Neįgalių asmenų skaičius kinta, 2016 metų rudenį 

Įstaigą lankė 23 asmenys. Lankančių asmenų gyvenamosios vietos pasiskirstymas: 16 asmenų gyvena 

Kuršėnų mieste ir 9 asmenys Šiaulių rajone - kaime. Planuojama, kad  2017 m. vasaros pabaigoje pradės 

lankyti Įstaigą trys labai sunkios negalios asmenys: 2 asmenys gyvenantys kaime ir 1 - Kuršėnų mieste. 

Įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti 2016 m. buvo organizuojamos veiklos ir 

teikiamos šios paslaugos: 

 

Teikiamos paslaugos Paslaugų /veiklų pavadinimai  

Buitinių įgūdžių veiklos programos: 

1. Kasdienės veiklos  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 

2. Darbinės aplinkos  

tvarkymosi įgūdžiai: 

Aplinkos tvarkymas ir priežiūra 

Skalbimo mašinos naudojimas, rūbų lyginimas 

Socialinių įgūdžių veiklos programos: 

3. Komunikaciniai  Projektinė veikla 

įgūdžiai: Tęstiniai skaitymo ir rašymo užsiėmimai, pinigų pažinimas  

 Kompiuterinis raštingumas 

 Komunikavimas ir bendravimas visuomenėje 

Saviraiškos skatinimo ir amatų veiklos programos: 

4. Įvairių amatų  Dailės terapija, piešimas ir daiktų dekoravimas. 

mokymai: 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.) 

 Fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos skatinimas: 

5. Fizinis aktyvumas Rytinė mankšta 

 Fizinio aktyvumo veikla 

 Mokymas sveikai gyventi 

Socialinių paslaugų teikimas: 

6. Kitos paslaugos: Informavimas, konsultavimas, atstovavimas 

 Pagaminto maisto paslauga 

 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, Įstaigą atstovaujančio asmens ir 

paslaugas gaunančio asmens ar jo teisėto globėjo, apmoka už dienos socialinės globos paslaugas pagal 

pateiktą paraišką. Įstaiga rengia ir įgyvendina įvairius projektus. 

        Įstaiga 2016 m. už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas gavo pajamų iš: 

- Valstybės biudžetas spec. dotacija už asmenis su sunkia negalia    –  62126,14 Eur. 

- Šiaulių rajono savivaldybės                                                               –  22786,69 Eur. 

- Neįgalių asmenų  lėšos                                                                      –  17460,77 Eur. 

- Projektinės veiklos lėšos                                                                    -  15551,00 Eur.  

- 2 proc. GPM      -      519,80 Eur.    

- Paramos lėšos                -      265,00 Eur.  



ĮSTAIGOS DALININKAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  

 

 

        Įstaigos dalininkai yra 3 (trys): Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

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

per 2016 m. nesikeitė. Finansinių metų pabaigoje Įstaigos dalininkų dalis 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..  

        Įstaigos pastatai, kuriame teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, nuosavybės teise priklauso 

vienam iš dalininkų - Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“. 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ 

 

         

        Per 2016 finansinius metus Įstaiga nebuvo įsigijusi ir perleidusi ilgalaikio turto. 

 

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS (SĄNAUDOS) PER 2016 FINANSINIUS METUS 

 

Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, iš jų:                           - 92466,95 Eur. 
 

Darbo užmokestis                        - 59882,88 Eur. 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo įmokos                           - 18583,07 Eur. 

Darbo užmokestis projekto vykdytojams                     - 10673,04 Eur. 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo įmokos                           -  3327,84 Eur. 

 

Pagaminto maisto tiekimo paslaugos sąnaudos:                       -  13191,00 Eur. 

Transporto išlaikymo sąnaudos:                                                -     5731,11 Eur. 

Ryšio ir komunalinių paslaugų sąnaudos:                                 -    3658,79 Eur. 

Kitos veiklos sąnaudos (kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas 

kitos paslaugos, trumpalaikis turtas):                   -     6431,31 Eur.   

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos:         -     7767,20 Eur. 

  

 Iš viso:                                                                      - 129246,36 Eur.                                                              

 

         

         Įstaigos vadovo (direktoriaus) darbo užmokestis sudarė -  10048,37 Eur., iš jų darbo užmokesčio 

lėšos – 7675,95 Eur., priskaityta įmokų VSDFV – 2357,19 Eur., garantiniam fondui – 15,23 Eur. 

 

   

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

 

        Finansinių metų pradžioje Įstaigoje buvo patvirtinti 13,69 etatai (iš jų užimta 13,5 etato). Finansinių 

metų pabaigoje buvo - 13,5 etatai, iš jų – 10,5 etato (su projekto vykdytojais-užimtumo specialistais) 

darbui tiesiogiai su neįgaliais asmenimis. 

 

 

 

 

 

 



ĮSTAIGOJE 2016 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

 

Projekto 

pavadinimas 
Pasiekti rezultatai 

Vykdymo 

data 

Finansavimo 

suma, Eur. 

Finansavimo 

šaltinis 

2016 m. 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektas 

Įgyvendinto projekto veikloje 

dalyvavo 45 asmenys, iš jų 25 

neįgalūs asmenys, kuriems 

teikiamos Įstaigoje dienos 

socialinės globos paslaugos, jų 

tėvai/globėjai (15) ir 5 neįgalūs 

asmenys dalyvavo tik projektinėje 

veikloje.  

 

2016 m. 

sausio - 

gruodžio 

mėn. 

 

 

14151,00 

 

 

 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės darbo ir 

apsaugos 

ministerijos per 

Šiaulių rajono 

savivaldybę 

 

 

Projektas 

,,Žolelių 

magija“ 

 

Viso projekto įgyvendinimo ir 

pristatymo metu  dalyvavo 53 

asmenys, iš jų 25 neįgalūs asmenys. 

Pagrindinis projekto tikslas buvo -  

formuoti teigiamą bendruomenės 

narių požiūrį į sveiką gyvenimo 

būdą bei kurti sveiką aplinką, 

skatinant sveikatingumą ir fizinį 

aktyvumą.  

 

 

 

 

2016 m. 

birželio - 

lapkričio 

mėn. 

400,00 

Įstaigos lėšos   

24,60   

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

bendruomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji 

programa 

Projektas 

,,Idėjoms – 

žalia šviesa...“ 

Viso projekto įgyvendinimo ir 

pristatymo metu  dalyvavo 155 

asmenys, iš jų 25 neįgalūs asmenys. 

Projekto pagrindinis tikslas – 

didinti jaunimo socialinį dalyvumą 

bendruomenės gyvenime, 

praktiškai tobulinant jų socialinius, 

verslumo įgūdžius bei skatinant 

savanorystę.  

 

2016 m. 

gegužės - 

lapkričio 

mėn.  

1000,00 

Įstaigos lėšos  

10,00    

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

ekonominės plėtros 

ir visuomeninių 

iniciatyvų 

skatinimo 

programa. 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

Jaunimo reikalų 

taryba 

 

 

 

 

 
 
 
 



ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS SU ĮVAIRIOMIS ĮSTAIGOMIS, 

ORGANIZACIJOMIS 

 

 

        Įstaiga bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis ir kartu įgyvendina projektus, 

organizuoja renginius, išvykas bei veiklas: 

 

Bendradarbiaujančios įstaigos, 

organizacijos pavadinimas  

Bendradarbiavimo rezultatas   

  

Šiaulių valstybinės kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartis pasirašyta 2012 m., kurio tikslas -siekiama gerinti  

socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų 

kvalifikaciją pagal kintamus rinkos poreikius.  

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

Socialinio darbo katedros studentai atlieka praktikas ir 

dalyvauja vykdomuose Įstaigos projektuose bei šventėse. 

2016 m. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros 

fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė Aristida Čepienė 

savanoriauja Įstaigos vykdomame projekte teikdama pagalbą 

neįgaliųjų tėvams/globėjams.   

A. Čepienė įstaigoje atliko praktinės veiklos stažuotę, kurio 

metu atliko veiksnių neįgalių asmenų, neveiksnių neįgalių 

asmenų tėvų/globėjų bei darbuotojų apklausą ir parengė 

mokslo taikomąjį tyrimą. 

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių 

mokykla  

2014 m. pasirašyta sutartis, kurio tikslas – puoselėti glaudžius 

bendradarbiavimo ryšius, skleidžiant pozityvią informaciją apie 

protinės negalios asmenis, organizuojant įvairius susitikimus, 

renginius, parodas, muges, išvykas. 

Mokyklos mokiniai 2016 metais dalyvavo įvairiose Įstaigos 

vykdomuose veiklose. 

Atviras Šiaulių rajono Jaunimo 

centras 

Sutartis pasirašyta 2011 metais. Tikslas - bendradarbiauti 

vykdant įvairius projektus – neįgaliųjų socialinės integracijos 

projektus, renginius, stovyklas. 

2016 metais jaunimas dalyvavo įvairiose Įstaigos vykdomuose 

veiklose. Projektų įgyvendinimo veikloms buvo suteikiamos 

patalpos neatlygintinai. 

Šiaulių rajono „LIONS“ klubas Pasirašyta sutartis 2014 m., kurio tikslas – puoselėti 

bendradarbiavimą, dalyvauti įvairiose paramos renginiuose, 

padėti platinant neįgaliųjų dirbinius. 

2016 m. dalyvavome klubo narių organizuotame paramos 

renginyje, kuriame  buvo suteikta galimybė realizuoti sukurtus 

neįgalių asmenų dirbinius. 

Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio 

gimnazija 

Bendradarbiaujama įgyvendinant kartu įvairius projektus, 

renginius ir akcijas.  

Šiaulių miesto savivaldybės Dienos 

socialinės globos padalinys „Goda“  

Dalijamasi gerąja patirtimi, naujovėmis, dalyvaujama 

bendruose projektuose.  



Šiaulių rajono Kuršėnų vaikų globos 

namai 

Dalyvaujame bendruose projektuose. 

  

Šiaulių teritorinės darbo biržos 

Šiaulių skyrius 

Pasirašyta sutartis 2016 m., kurioje numatoma didinti socialinių 

ir darbo rinkos partnerių vaidmenį, sprendžiant gyventojų 

užimtumo, aprūpinimo reikiamos kvalifikacijos darbo jėga 

galimybes. 

 

 

ĮSTAIGOS NEĮGALIŲ ASMENŲ SOCIALIZACIJA IR INTEGRACIJA  

 

Proto negalios asmenų dalyvumas, įsiliejimas į bendruomenės gyvenimą, dėl kitų asmenų 

psichosocialinių kliūčių dar yra problema. Vis dar gajos tam tikros visuomenės narių nuostatos neįgaliųjų 

atžvilgiu – vidinė įtampa sąveikos metu; artumo atsisakymas; bendras atstūmimas; neigiamų emocinių 

savybių priskyrimas (stigmatizacija). Visos šios baimės, stigmatizacija atsiranda dėl nepažinimo proto 

negalią turinčių žmonių, retų kontaktų ir tiesioginio buvimo. Įstaiga, siekdama keisti nusistovėjusias 

visuomenės nuostatas į proto negalią turinčius asmenis organizuoja įvairius renginius, išvykas, muges bei 

įgyvendina projektines veiklas:   

Mėnuo Renginiai ir veikla 

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

Įstaigoje paminėta sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena.  

Įgyvendintas susitikimas su Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubu „Atgaiva“, 

kurio metu buvo susipažinta su jų vykdoma veikla, suorganizuotos sportinės varžybos.  

Vasaris 
Įstaigoje suorganizuota Užgavėnių šventė, kurioje laikantis visų tradicijų buvo sudeginta 

Morė, vyko Lašininio ir Kanapinio kova bei vaišinta blynais.  

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

skatinti toleranciją vienas kitam.  

Įstaigoje paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Dalyvauta Šiaulių rajono LIONS klubo organizuotame labdaros renginyje (Kuršėnų 

kultūros namuose), kurio metu Įstaigos lankytojai kartu su Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų padalinio „Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestru atliko paruoštą muzikinę programą. 

Tradiciškai pertraukos metu vyko Įstaigos lankytojų darbelių paroda, jau keletą metų iš 

eilės susilaukusi didžiulio renginio dalyvių susidomėjimo. 

Kovas   
Įstaigoje suorganizuotas renginys Moters dienai paminėti.  

Įstaigoje paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Suorganizuotas Žemės dienos paminėjimas, kurio pagrindinis tikslas - patirti pažinimo 

džiaugsmą, suvokti gamtos vientisumą, harmoniją ir įvairovę.  

Įstaigoje paminėtos Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių 

šventė. Išrinktas gražiausias ir stipriausias margučiai, suorganizuotos margučių ridenimo 

varžybos.  

Balandis  
Įstaigoje vyko smagus renginys – „Linksmųjų burokėlių apdovanojimai“, kurio 

pagrindinis tikslas - paskatinti jaunuolius aktyviai reikštis Įstaigos veikloje bei atskleisti jų 

talentus ir gabumus.  

Dalyvauta Jurdaičių socialinės globos namų organizuojamoje respublikinėje teatrų 

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

improvizuotą spektaklį „Tarptautinis daržovių seimas“.  

Įstaigos kiemelyje suorganizuota šiaurietiško ėjimo pamoka, kurios metu šios srities 

specialistė Jurga Mikelionienė supažindino su šiaurietiškojo ėjimo teorija, aiškiai 

pademonstravo techninius aspektus. 



Gegužė 
Motinos dienos šventės paminėjimas. Įstaigos lankytojai savo mamytėms už jų rūpestį ir 

meilę įteikė gėlytes, pasodintas jų pačių dekoruotuose indeliuose.  

Įstaigos lankytojai dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

organizuotame renginyje, siekiant paminėti Europos dieną.  

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų tarybą 

finansuojamą projektą „Idėjoms – žalia šviesa...“, suorganizuotas susitikimas su VšĮ 

„Eterna Vita“ lankytojais, kurio metu vyko bendra kūrybinė veikla: modelinu dekoruojami 

šaukštai, daromos apyrankės bei veriami gerumo angeliukai iš karoliukų.  

Suorganizuotos orientacinės varžybos poilsio zonoje prie Ventos pakrantės kartu su 

Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniais, L. Ivinskio gimnazijos mokiniais, Šiaulių 

valstybinės kolegijos studentais bei Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro lankytojais. 

Siekiant skleisti žinią apie jaunimą, orientacinio metu užduodami klausimai buvo susiję su 

jaunimu, jaunimo organizacijomis/įstaigomis, laisvalaikio užsiėmimus. Taip pat žaidėjų 

laukė kūrybiškumo, greitumo, atkalumo reikalaujančios rungtys: suverti gyvatėlę iš 

karoliukų, nupiešti vaizdą pagal pateiktą temą, atlikti estafetes su kamuoliu ir lanku bei 

susukti lininę virvelę. 

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

neįgaliųjų asmenų darbelių paroda.  

Birželis  
Įstaigos lankytojai ir darbuotojai lankėsi Žagarės socialinių paslaugų centro 

organizuojamame bičiulių susitikime „Draugystės šypsena”. Susitikimo metu vyko 

ekskursija į Žagarės dvaro rūmus, estafetės, žaidimai, pritaikyti negalią turintiems 

asmenims.  

Poilsiavietėje prie Pakumulšių tvenkinio suorganizuota sporto diena, kurios metu buvo 

skatinamas Įstaigos lankytojų fizinis aktyvumas.  

Liepa  
Suorganizuota išvyka prie Pakumulšių tvenkinio, kurios pagrindinis tikslas – siekiant 

skatinti Įstaigos neįgalių asmenų savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti patys savimi per 

darbinę veiklą. 

Rugpjūtis  
Keletas Įstaigos lankytojų susitiko su Justu Džiugeliu, kelionės „Aplink Lietuvą per 23 

dienas“ sumanytoju. Palinkėję gero ir sėkmingo kelio, buvo įteiktos su didele meile 

darytos dovanos. 

Dalyvauta neįgaliųjų meninių pasiekimų mugėje-koncerte „Būkime kartu!“, Telšiuose. 

Tai puiki galimybė neįgaliems žmonėms regionuose susiburti kartu ir pristatyti 

visuomenei kūrybinius pasiekimus bei neišsenkančią dvasios stiprybę.  

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų tarybą 

finansuojamą projektą „Idėjoms – žalia šviesa...“, projekto dalyviai  padėdami šokio 

vadovės Anetos Saliamonavičės, kūrė flashmob‘ą, kuriuo buvo siekiama atkreipti 

bendruomenės dėmesį į aktualią jaunimo ir neįgaliųjų socialinę problemą. 

Rugsėjis  
Siekiant įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamą projektą „Žolelių magija“, suorganizuoti 

susitikimai su Micaičių ir Pakumulšių bendruomenėmis, kurių metu buvo gaminamas 

rankų darbo muilas su vaistažolėmis, spalvinamos mandalos, daromi suvenyrai iš spalvotų 

karoliukų bei degustuojama vaistažolių arbata.  

Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre suorganizuotas biologės Airinos Šulskienės 

paskaita apie žoleles ir jų teikiamą naudą. Tai viena iš įgyvendinamo projekto „Žolelių 

magija“ veiklų.  

Spalis  
Dalyvauta Kuršėnų miesto mugėje „Jomarkas“, kurioje surengta Įstaigos neįgalių asmenų 

darbelių paroda bei pristatytas įgyvendintas projektas „Žolelių magija“. 

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų tarybą 

finansuojamą projektą „Idėjoms – žalia šviesa...“ suorganizuotas žaibiškas susibūrimas 

(flashmob‘as) Kuršėnų miesto centre. Jo tikslas – „tapti matomais“, t.y. atkreipti dėmesį į 

negalią turinčius asmenis, jaunimą bei jų poreikius ir interesus.  

Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre surengti verslumo skatinimo mokymai – tai viena 

iš Įstaigos įgyvendinamo projekto „Idėjoms – žalia šviesa...“ dalių. Siekiant spręsti 



neįgaliesiems/jaunimui aktualią problemą į pagalbą buvo pasitelkti du puikūs verslo 

konsultantai Mindaugas Lapinskas ir Karolis Ceizaris, kurie neatlygintinai sutiko pravesti 

teorinius-praktinius mokymus apie verslumą ir jo plėtojimą.  

Lapkritis  
Surengta Įstaigos penkerių metų veiklos jubiliejaus šventė Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazijoje. Pasidžiaugta pasiektais rezultatais, nuveiktais darbais.   

Gruodis  
Įvyko susitikimas su UAB Šiaulių Agrocentro darbuotojais, kurie išpildė Įstaigos 

lankytojų išsakytas svajones  - turėti gerą fotoaparatą ir buitines molio žiedimo stakles.  

Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos organizuotoje 

konferencijoje „Nėr ką veikt“, kurioje pristatytas įgyvendintas projektas „Idėjoms – žalia 

šviesa...“ sulaukė susidomėjimo.    

Dalyvauta Palangos miesto socialinių paslaugos centro organizuotoje viktorinoje ,,Šalnos 

gūsis“. Pasidalinta gerąja patirtimi bei susipažinta su dienos centro veikla.  

Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės organizuojamoje kalėdinėje mugėje. Įstaigos 

lankytojai turėjo galimybę reprezentuoti savo sukurtus dirbinius.   

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių iniciatyva suorganizuotas susitikimas, 

kuriuo siekiama toliau plėtoti užmegztus ryšius su Įstaigos jaunuoliais per kūrybinę 

veiklą. 

 
 

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL SSGG  

 

 

        Įstaigos eiliniame ataskaitiniame visuotiniame dalininkų susirinkime, 2014 m. balandžio 4 d. 

protokolo Nr. 3, buvo patvirtinti šie veiklos vertinimo kriterijai: 

- 1. dvasinė neįgalių asmenų būklė;  

- 2. fizinė neįgalių asmenų būklė; 

- 3. neįgalių asmenų lankomumas;  

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

- 5. neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje.  

         

        Pagal Įstaigos dalininkų priimtus veiklos vertinimo kriterijus buvo atliktas Mokslo taikomasis 

tyrimas, kurį atliko Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros 

lektorė Aristida Čepienė vadovaudamasi praktinės stažuotės sutartimi. Apklausa buvo vykdoma interviu 

ir anketiniu būdu, kurioje dalyvavo veiksnūs neįgalūs asmenys, neveiksnių neįgalių asmenų tėvai/globėjai 

ir Įstaigos darbuotojai. Apklausos duomenys buvo apibendrinti 5 balų sistemoje, nes kokybiniame tyrime 

procentinė išraiška negalima.  

- 5 balai, labai stiprus veiksnys;  

- 4 balai, stiprus veiksnys;  

- 3 balai, vidutiniškai stiprus veiksnys;  

- 2 balai, silpnas veiksnys;  

- 1 balas, labai silpnas veiksnys. 

 

        Remiantis atlikta veiklos vertinimo analize buvo išskirtos Įstaigos stiprybės, silpnybės, galimybės ir 

grėsmės bei sudaryta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių matrica, kurioje prie kiekvieno veiksnio 

pateiktas įvertinimas:  

 

 

STIPRYBĖS 

Įverti 

nimas 

 

SILPNYBĖS 

Įverti 

nimas  

 

1. Tyrimo duomenys atskleidė, kad 

neįgalūs asmenys noriai lanko Įstaigą dėl 

savirealizacijos galimybių, tai yra gera 

emocija – gera dvasinė būsena. 

5 

 

 

Kai kuriems neįgaliems asmenims  

trūksta motyvacijos vykti į Įstaigą, 

sunku atsikelti ir t.t. 

  

2 

 

 

 



2. Įstaigos neįgalių asmenų lankomumas 

taip pat labai priklauso nuo jų fizinės 

būklės.   

4  

 

Neįgaliųjų fizinė sveikatos būklė 

yra kintanti. Kai kurių neįgalių 

asmenų imuninė sistema silpnesnė, 

dėl to lankomumas nepastovus, jie 

greičiau pavargsta, dažniau serga. 

2 

3. Vertinant pagal lankomumo žurnalą, iš 

25 asmenų, vidutinis lankomų dienų 

skaičius per mėnesį sudarė 16. 

 

3 

4. Iš 37 įstaigą lankančių neįgalių 

asmenų tėvų/globėjų dirbančių yra - 21; 

nedirbančių – 4; neįgalūs – 3 ir pensijinio 

amžiaus – 9. 

4 
Sugrįžti į darbo rinką norėtų 4 

tėvai/globėjai, tačiau įsidarbinimo 

galimybės yra ribotos. 

1 

5. Analizuojant tyrimo duomenis 

išryškėjo, kad neįgalių asmenų noras 

dalyvauti įvairiose veiklose, išvykose, 

renginiuose, mugėse yra didelis. Todėl jų 

dalyvumas bendruomenėje geras.  

Neįgalių asmenų įvaizdžio formavimui 

daug dėmesio skiriama  projektų 

veikloms, įvairioms akcijoms, 

renginiams, išvykoms, taip pat 

bendradarbiavimui su įvairiomis 

įstaigomis.  

 

4 Proto negalios asmenų dalyvumas, 

įsiliejimas į bendruomenės 

gyvenimą, dėl kitų asmenų 

psichosocialinių kliūčių dar yra 

problema. Vis dar gajos tam tikros 

visuomenės narių nuostatos 

neįgaliųjų atžvilgiu. 

3 

6. Aukšta Įstaigos socialinių darbuotojų 

kvalifikacija. 

5 Socialinio darbo, kaip profesijos, 

nuvertinimas visuomenėje. 

3 

7. Inovatyvūs socialinio darbo metodai 

taikomi socialinių paslaugų kokybei 

gerinti. 

5 Ne visi tėvai/globėjai užtikrina 

taikomų metodų tęstinumą 

namuose. 

3 

8. Pozityvi įstaigos valdymo pozicija. 5 --- --- 

 

GALIMYBĖS 

 

Įverti 

nimas 

 

GRĖSMĖS 

Įverti 

nimas 

Įstaiga numato galimybę socialinių 

paslaugų plėtrai. Renovavus pastatus 

adresu Durpynų g. 8, Kuršėnai, būtų 

teikiamos: laikino atokvėpio; dienos 

užimtumo (labai sunkios negalios 

asmenims); grupinio gyvenimo namų  

paslaugOs.  

5 Finansinių galimybių stoka pastatų 

renovacijai. 

 

5 

 

Įstaigos darbuotojų gebėjimas ir 

galimybės pritraukti papildomų lėšų 

rengiant projektus, dėl to socialinės 

paslaugos yra kokybiškesnės, spartesnės 

ir efektyvesnės.  

5 
Įstaigos darbuotojai, dėl mažų 

atlyginimų, patiriamo streso darbe, 

gali ieškoti darbo kitur, sustiprėtų 

grėsmė netekti kvalifikuotų, 

perspektyvių darbuotojų. 

5 



Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo 

plėtra su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis. 

5 
--- 

--- 

Transporto paslaugos teikimas 

neįgaliems asmenims. 

5 
Transporto priemonė genda. 

Ateityje gali apsunkinti transporto 

paslaugos teikimą, o tai gali 

sumažinti neįgalių asmenų skaičių 

Įstaigoje. 

 

3 

Įstaiga vienu metu gali teikti paslaugas 

iki 26 neįgalių asmenų.  

Kai kurie neįgalieji įstaigą lanko pagal 

savo poreikius –  ne kiekvieną savaitės 

darbo dieną. 

5 
Pagal pasirašytas trišales sutartis už 

dienos socialinės globos paslaugas 

įstaiga gauna tiek lėšų kiek neįgalus 

lanko. Nėra neįgalaus – nėra lėšų. 

 

Grėsmė dėl Įstaigoje dirbančių 

darbuotojų darbo užmokesčio ir 

kitų kaštų – patalpų ir transporto 

išlaikymo. 

 

5 

 

        Socialinių paslaugų kokybę, Įstaigą lankantiems neįgaliems asmenims, lemia žmogiškieji ištekliai, 

gebėjimų aktyvinimas, jų įtraukimas ir motyvacijos sistema. Siekiant šio tikslo teikiant dienos socialinės 

globos 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 Įstaigą lankantiems asmenims palaikomas fizinis ir emocinis balansas, aktyvinami 

darbiniai, meniniai ir socialinės aplinkos pažinimo gebėjimai.  
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