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I. 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. birţelio 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 ţmonių 

globos bendrija ,,Viltis“ ir Sutrikusio intelekto ţmonių 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 ataskaitinį visuotinį dalininkų susirinkimą, Kuriame vadovas 

dalininkams pateikia tvirtinti Įstaigos praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį,  veiklos ataskaitą ir 

einamųjų metų veiklos planą. 

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  turi   Licenciją socialinei globai teikti Nr. L000000263,  išduotą 2014 m. spalio 15 d. 

Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Licencijos rūšis: 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 ţmogaus asmenybės 

funkcionavimo srityse; suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena asmuo (asmenys), dirbti bei teikti 

joms pagalbą; plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, uţtikrinti jų kokybę, 

prieinamumą ir tęstinumą. 

Įstaigos pagrindinė veiklos rūšis - nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 

88.10 pagal EVRK 2 red.  ir kitos veiklos numatytos, 2017 m. balandţio 27 d. įregistruotuose Įstatuose. 

Šiuo metu Įstaigą lanko 26 asmenys turintys sutrikusio intelekto ar kompleksines negalias, iš jų 7 

gyvena kaime. 

 

 

 
 



Įstaigos lankytojų skaičius pagal negalios lygį (proc.) 
 Proc. išraiška 

Bendras lankytojų skaičius metų gale 26 100% 

Lankytojai, kuriems nustatytas specialaus nuolatinės slaugos poreikis 14 54% 

Lankytojai, kuriems nustatytas specialaus nuolatinės prieţiūros poreikis 9 35% 

Lankytojai, kuriems teikiamos socialinės paslaugos apmokamos iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų 

21 81% 

       

         Įstaigos lankytojų pasiskirstymas pagal amţių, lytį ir amţiaus vidurkį 
 

 Mot. Vyr. 

Lankytojų pasiskirstymas pagal lytį 11 15 

Lankytojų pasiskirstymas pagal amţių 22-48 22-45 

Lankytojų amţiaus vidurkis 34 29 
 

         Įstaigos lankytojų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 
 

Darbingumas 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Lankytojų skaičius 1 1 7 8 4 1 4 
  
        Lankytojų kaita: priimta lankytojų – 1; nutraukė paslaugos sutartį – 0 
 

        Įstaigos efektyvumas: 
 

Mėnuo/ketvir. 

 
1 2 3 

I 

ket. 
1 2 3 

II 

ket. 
1 2 3 

III 

ket. 
1 2 3 

IV 

ket. 
Metai 

efektyvumas, 

proc. 

96 92 96 95 92 96 92 93 40 60 96 65 96 88 92 92 93 

lankytojų skaičius 

per mėnesį 
523 444 522 496 464 522 500 495 213 332 474 340 546 490 429 488 493 

darbo dienų 

skaičius 
22 19 22 21 20 22 21 21 21 22 20 21 23 21 18 21 21 

vidutinis 

lankytojų skaičius 

per dieną 

24 23 24 24 23 24 23 23 10 15 24 16 24 23 24 24 24 

sąrašinis lankytojų 

skaičius 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 25 

 

          

 2018 metų Įstaigos efektyvumas  sudaro - 93 %, o vidutinis lankytojų skaičius per dieną – 24.  

         Apibendrinant metinį Įstaigos efektyvumą neskaičiuojamas 3 ketvirtis, nes lankytojai ir 

darbuotojai atostogauja, todėl nenaudojami papildomi materialiniai resursai darbuotojų vadavimui jų 

atostogų metu.  

 
 

        Įstaigos veiklos vertinimas pagal atliktą anketinę apklausą 
 

        Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama lankytojams teikti kokybiškas dienos 

globos socialines paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šio tikslo 

įgyvendinimui Įstaigos administracija atliko vidaus įsivertinimą, pagal dalininkų susirinkime, 2014 m. 

balandţio 4 d. protokolo Nr. 3,  patvirtintus veiklos vertinimo kriterijus: 

1. dvasinė ir fizinė neįgalių asmenų būklė;  

2. neįgalių asmenų lankomumas;  

3. neįgalių asmenų - šeimos narių sugrįţimas į darbo rinką;  

4. neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje.  

         



Įstaigoje atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo darbuotojai, veiksnūs lankytojai, neveiksnių 

lankytojų tėvai/globėjai. Apklausos duomenys buvo apibendrinti 5 balų sistemoje, nes kokybiniame 

tyrime procentinė išraiška negalima.  

1. 5 balai, labai stiprus veiksnys;  

2. 4 balai, stiprus veiksnys;  

3. 3 balai, vidutiniškai stiprus veiksnys;  

4. 2 balai, silpnas veiksnys;  

5. 1 balas, labai silpnas veiksnys. 
 

   Įsivertinimo metu nustatytos stiprybės/silpnybės ir galimybės/grėsmės pagal SSGG metodiką 
 

STIPRYBĖS 
Įverti 

nimas 
SILPNYBĖS 

Įverti 

nimas 

Lankytojams suteikta galimybė bendrauti ir 

dalyvauti veiklose su kitais įstaigos 

lankytojais, tai uţtikrina gerą jų emocinę ir 

fizinę būseną 

5 

--- 

 

Lankytojai noriai lanko Įstaigą. Vidutinis 

lankytojų skaičius per dieną – 24 iš 26 asm. 
5 

Lankytojų su sunkia negalia  

demotyvacija.  
1 

Dienos socialinės globos paslaugas 

gaunančių lankytojų tėvai/globėjai gali 

dalyvauti darbo rinkoje. Iš 43 tėvų/globėjų 

dirba 54 proc. (23 asmenys).  

4 

Sugrįţti į darbo rinką norėtų 5 

tėvai/globėjai bet Kuršėnuose trūksta 

darbo vietų. 
1 

Įstaigoje teikiamos profesionalios socialinės 

paslaugos, atitinkančios skirtingų neįgalių 

asmenų individualius poreikius.   

5 

Sudėtingas lankytojų su sunkia 

negalia įtraukimas į veiklas.  3 

Įstaigos lankytojų aktyvus dalyvumas 

visuomenėje.  
5 

Visuomenės neigiamos nuostatos į 

neįgaliuosius 
4 

Įstaigos darbuotojų aukšta kvalifikacija.  
5 

Socialinio darbo, kaip profesijos, 

nuvertinimas visuomenėje. 
3 

Stipri, atvira ir bendradarbiaujanti Įstaigos 

bendruomenė: lankytojai – šeimos nariai – 

darbuotojai. 

5 

Ribotas neįgaliųjų šeimos narių 

bendradarbiavimas dėl pensinio 

amţiaus.   

2 

Inovatyvūs socialinio darbo metodai 

taikomi socialinių paslaugų kokybei gerinti. 5 
Ne visi tėvai/globėjai uţtikrina 

taikomų metodų tęstinumą namuose. 2 

GALIMYBĖS 
Įverti 

nimas 
GRĖSMĖS 

Įverti 

nimas 

Įstaiga numato galimybę socialinių paslaugų 

plėtrai - grupinio gyvenimo namų  įkūrimui. 
5 

Bendros valstybės vizijos suaugusių 

asmenų su proto negalia atţvilgiu 

trūkumas ir finansinių galimybių 

stoka pastatų renovacijai 

5 

 

Papildomų lėšų pritraukimas rengiant 

projektus.  5 

Aukšti projekto įgyvendinimo  

reikalavimai, neatlygintinas, 

papildomas darbas darbuotojams.  
5 

Tikslingas Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas.  5 

Kokybiškų seminarų kainos apriboja 

įvairesnes kvalifikacijos tobulinimo 

galimybes.  

3 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo 

plėtra su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis, gerosios patirties 

pasidalijimas 

5 

--- 

--- 

 



         Apibendrinant Įstaigoje atliktą vertinimą pagal SSGG metodiką išryškėjo tokie rezultatai pagal 

dalininkų priimtus veiklos vertinimo kriterijus: 

1. dvasinė ir fizinė neįgalių asmenų būklė – 5 (labai stiprus veiksnys); 

2. neįgalių asmenų lankomumas -  5 (labai stiprus veiksnys); 

3. neįgalių asmenų - šeimos narių sugrįţimas į darbo rinką – 4 (stiprus veiksnys); 

4. neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje – 5 (labai stiprus veiksnys). 

          

Įstaigoje organizuojamos veiklos ir teikiamos socialinės paslaugos 
 

Paslaugų /veiklų pavadinimai 

1. Kasdienio 

gyvenimo įgūdţių 

lavinimas ir 

palaikymas 

Stalo kultūra / serviravimas 

Asmens higiena (naudojimasis tualetu, apsirengimas, rankų plovimas, 

dantų valymas ir kt.) 

Lengvai paruošiamų patiekalų receptų rinkimas įvairioje literatūroje, 

receptų knygos kūrimas) 

Mokomosios virtuvėlės programa (produktų pirkimas parduotuvėje ir 

maisto gaminimas) 

Darbinės aplinkos tvarkymas (darbo vietos susitvarkymas, šiukšlių 

rinkimas, dulkių šluostymas, grindų šlavimas) 

Skalbinių rūšiavimas, skalbimo mašinos naudojimas, skalbinių lyginimas 

Kambarinių gėlių prieţiūra (laistymas, trešimas, persodinimas) 

Lauko aplinkos tvarkymas ir prieţiūra (gėlių sodinimas, ravėjimas, lapų 

grėbimas, sniego kasimas) 

Orientavimasis aplinkoje 

 

2. Komunikacinių 

įgūdţių formavimas ir 

palaikymas 

 

Projektinė veikla 

Tęstiniai skaitymo ir rašymo uţsiėmimai, pinigų paţinimas  

Kompiuterinis raštingumas 

Komunikavimas ir bendravimas (įstaigoje, visuomenėje) 

Emocinės būsenos suvokimas 

 

3. Įvairių amatų  

mokymai 

Popieriaus plastika, piešimas ir daiktų dekoravimas. 

Meniniai darbai įvairiomis technologijomis (vilna, tekstilė, karoliukai ir kt.) 

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

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

Įvairių dirbinių iš medţio gaminimas 

  

4. Fizinio aktyvumo 

uţsiėmimai 

Rytinė mankšta   

Fizinio aktyvumo skatinimas 

Mokymas sveikai gyventi 

 

5. Kitos paslaugos Informavimas, konsultavimas, atstovavimas, bendradarbiavimas 

Pagaminto maisto paslauga  

Transporto paslauga 

Laisvalaikio, kultūrinio gyvenimo organizavimas: kasmetiniai ir kiti 

šventiniai renginiai, ekskursijos, paţintinės išvykos. 

 

 

 

 



         Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradţioje ir pabaigoje 
 

         Finansinių metų pradţioje Įstaigoje buvo patvirtinti 15,7 etatai (iš jų uţimta 12,625 etato). 

Finansinių metų pabaigoje buvo patvirtinti 15,1 etatai (iš jų uţimta 12,625 etato).  Iš visų uţimtų etatų  

darbui tiesiogiai su neįgaliais asmenimis buvo – 8,625 etato (kartu su projekto vykdytojais).  

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

mokymus, įgijęs atestacijos paţymėjimus. Socialiniai darbuotojai turi aukštąjį (neuniversitetinį, 

universitetinį, universitetinį magistro laipsnį) socialinio darbo išsilavinimą ir yra įregistruoti 

Informacinėje sistemoje socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos duomenims kaupti 

(SDDKAIS).  Įstaigos darbuotojai turi šias kvalifikacijas: vyresniojo socialinio darbuotojo kategoriją – 

1 darbuotojas;  socialinio darbuotojo kategoriją – 1 darbuotojas. Socialinių darbuotojų padėjėjai yra 

išklausę įţanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. Įstaigoje buvo atliktas darbuotojų 

vertinimas uţ 2018 metus. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo rezultatai 

buvo labai geri. 

        2018 metais Įstaigos vadovai, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai kėlė 

kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose mokymuose bei seminaruose.  
 

         Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 
 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas, trukmė Mokymų laikas  

Įstaigos darbuotojai 

pagal pareigybę 

1.  

Darbo ypatumai teikiant bendruomenines 

paslaugas asmenims, turintiems proto, 

psichikos negalią, bei jų šeimoms  

2018-01- 8-9; 16 ak. val. 
Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

2. 

Asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir 

jų uţtikrinimas praktikoje. 

 

2018-03-21; 6 ak. val. Direktorė 

3. 
Viešieji pirkimai: vieneri metai po reformos. 

Klaidos ir geroji praktika 

2018-04-09; 6 ak. val. Direktorės 

pavaduotoja  

4. 

ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio 

intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo 

kokybę  

2018-04-12; 8 val. Direktorė 

5. 

Darbo ypatumai teikiant bendruomenines 

paslaugas asmenims, turintiems proto, 

psichikos neįgalią, bei jų šeimoms  

 2018-04- 26-27; 

16 ak. val. 

Soc. darbuotojai ir 

uţimtumo 

specialistai   

6.  
Socialinių paslaugų įstaigų vadyba  

 
2018-05-09; 8 ak. val. 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja     

7. 
Socialinio darbo inovacijos: teorijos ir 

praktikos dermė 
2018-06-18;  6 val. Direktorė 

8. 
Savęs paţinimas, vertinimas ir pasitikėjimas 

savimi bendraujant 

2018-06-01 ir 22 d.  

24 ak. val. 

Soc. darbuotojų 

padėjėjai  

 

II. ĮSTAIGOJE VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 
 

          Paslaugų kokybė bei įvairovė ir neįgalių asmenų poreikių tenkinimas ţymia dalimi priklauso 

nuo finansinių išteklių.  2017 m. spalio 24 d. neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime, 

protokolu Nr. 4 buvo patvirtintas 2018 metams dienos globos socialinių paslaugų įkainis, asmenims su 

sunkia negalia – 599,55 Eur. ir asmenims su negalia – 489,72 Eur.. Įstaigos lankytojai moka 20% nuo 

savo gaunamų lėšų.  

         Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 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 uţ dienos socialinės globos 

paslaugas pagal pateiktą paraišką.  
          



         Įstaigos gaunamos lėšos per 2018 finansinius metus 
 

Finansavimo šaltiniai Suma Eur. 

Valstybės biudţetas spec. dotacija uţ asmenis su sunkia negalia      112011,05 

Šiaulių rajono savivaldybė                                                             19406,19 

Neįgalių asmenų 20%  lėšų                                                                25300,17 

Projektinės veiklos lėšos                                                                      17541,00 

2 proc. GPM 489,85 

Labdaros – paramos lėšos:          

- mugėse, renginiuose 185,00 

- 2 proc. fizinių asmenų parama 489,85 

- Šiaulių LIONS klubo parama 200,00 

- Fizinio asmens parama iš uţsienio (Anglija) 2246,50 

                                                                     Iš viso: 2631,50 

                                                                                  VISO: 177379.76 
                  

 

         Įstaigos  dalininkai finansinių metų pradţioje ir pabaigoje 
 

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

globos bendrija ,,Viltis“, Sutrikusio intelekto ţmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“. 

Dalininkai per 2018 m. nesikeitė. Finansinių metų pabaigoje Įstaigos dalininkų dalis viešosios įstaigos 

kapitale:  Šiaulių rajono savivaldybės  – 94676,54 Eur., Lietuvos sutrikusio intelekto ţmonių globos 

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

28,96 Eur.. Įstaigos dalininkams pateikiami paţymėjimai, kuriose atsispindi dalininko dalis viešosios 

įstaigos kapitale. 

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

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

 

         Per 2018 finansinius metus Įstaiga nebuvo įsigijusi ir perleidusi ilgalaikio turto. 
 

         Įstaigos faktinės išlaidos per 2018 finansinius metus: 

 

Išlaidų pavadinimas Suma  Eur. 

Darbo uţmokestis ( soc. draudimo ir garantinio fondo įmokos) 97566,30 

Darbo uţmokestis – projekto vykdytojams ( soc. draudimo ir garantinio fondo įmokos) 12908,92 

Maitinimo paslauga 16377,00 

Ryšių paslaugos 387,95 

Transporto išlaidos 6462,26 

Kitos prekės 4114,62 

Komunalinės paslaugos 3231,86 

Kvalifikacijos kėlimas 378,00 

Kitos paslaugos 16178,82 

Viso: 157605,73 
             

             

            Įstaigos vadovo (direktoriaus) darbo uţmokestis sudarė - 12221,82 Eur., iš jų darbo uţmokesčio 

lėšos –  9339,54 Eur., priskaityta įmokų VSDFV ir garantiniam fondui – 2882,28 Eur. 
 

 



         Įstaigoje 2018 metais įgyvendinti projektai 
 

         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 atţvilgiu – vidinė įtampa sąveikos metu; artumo atsisakymas; bendras atstūmimas; neigiamų 

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

nepaţinimo proto negalią turinčių ţmonių, retų kontaktų ir tiesioginio buvimo. Įstaiga, siekdama keisti 

nusistovėjusias visuomenės nuostatas į proto negalią turinčius asmenis organizuoja įvairius renginius, 

mokymus, išvykas, muges bei įgyvendina įvairias projektines veiklas: 
 

Projekto 

pavadinimas 

Pasiekti rezultatai Vykdymo 

data 

Suma, 

Eur. 

Finansavimo 

šaltinis 

2018 m. 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektas 

Įgyvendinto projekto veikloje 

dalyvavo 40 asmenų, iš jų - 25 

neįgalieji, kuriems teikiamos 

Įstaigoje dienos socialinės 

globos paslaugos, jų 

tėvai/globėjai (12) ir 3 neįgalūs 

asmenys dalyvavo tik 

projektinėje veikloje.  

Nuo 

2018-01-01 

Iki 

2018-12-31 

 

16161,00 

 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

prie Socialinės 

darbo ir apsaugos 

ministerijos per 

Šiaulių rajono 

savivaldybę 

„Sveikatos 

spindesys“ 

projektas 

 

Viso projekto įgyvendinimo ir 

pristatymo metu  dalyvavo 33 

asmenys, iš jų 25 neįgalieji. 

Įgyvendintos šios veiklos: 4 

paţintiniai hipoterapijos 

uţsiėmimai; bendruomenių 

narių, Įstaigos lankytojų fizinio 

aktyvumo skatinimas per 

bendras mankštas ant įrengtų 

lauko treniruoklių 

Pavenčiuose; šiaurietiško ėjimo 

mokymai Kurtuvėnų 

regioniniame parke; edukacinis 

uţsiėmimas apie  natūralius 

lauko augalus ir jų naudą 

stiprinant sveikatą bei praktinis 

seminaras apie uţkrečiamųjų 

ligų profilaktiką.  

Nuo 

2018-05-01 

Iki 

2018-11-29 

 

 

500,00 

 

Įstaigos 

lėšos   

55,63   

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

bendruomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji 

programa 

,,Neįgaliųjų 

jausmų spalvos-

2“  projektas 

Viso projekto įgyvendinimo ir 

pristatymo metu  dalyvavo 102 

asmenys, iš jų - 25 neįgalieji. 

Kartu su projekto partneriais, 

įgyvendintos šios veiklos: 

kūrybinės dirbtuvės, darant 

atkurtos Lietuvos valstybės 

100-mečiui skirtus angeliukus,  

muzikinio pasirodymo kūrimas 

bei praėjusiais metais sukurtos 

parodos organizavimas ir 

įgyvendinimas Lietuvos 

Respublikos Seime. Projekto 

viešinimas organizuojant 

Nuo 

2018-05-01 

Iki 

2018-12-06 

 

 

880,00 

 

200,00 

paaukotos 

Šiaulių r. 

„LIONS“ 

klubo 

lėšos, 

Įstaigos 

lėšos  -

120,04. 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

ekonominės 

plėtros ir 

visuomeninių 

iniciatyvų 

skatinimo 

programa 



paveikslų ekspoziciją įvairiose 

įstaigose. 

 Projektas 

,,Tvaraus 

perėjimo nuo 

institucinės 

globos prie 

šeimoje ir 

bendruomenėje 

teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų 

sukūrimas 

Lietuvoje Nr. 

08.4.1-ESFA-V-

405-01-0001“ 

Laikino atokvėpio paslauga 

įstaigoje, namų aplinką 

atitinkančioje aplinkoje, 13 – ai 

proto ar kompleksinės negalios 

asmenims buvo teikiama ne 

darbo metu, pagal tėvų/globėjų 

poreikį.  

2017-06–20 

iki 

2018-09-29 

Pagal 

pasirašytą 

sutartį 

Įstaiga 

suteikė 

patalpas 

šiai 

paslaugai 

teikti ir 

koordinav

o veiklą 

ES finansavimas 

2017-06-20 

pasirašyta 

Jungtinė veiklos 

sutartis su 

Lietuvos 

sutrikusio 

intelekto ţmonių 

globos bendrija 

,,Viltis“ ir  

Lietuvos 

sutrikusio 

intelekto ţmonių 

globos bendrija 

,,Klaipėdos 

Viltis“, kurioje 

įsipareigojome 

veikti bendrai 

Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir 

įvaikinimo 

tarnybos prie 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

paskelbtame 

viešame Laikino 

atokvėpio 

paslaugų įstaigoje  

pirkime. 

 

          Įstaigos bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis 
 

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

organizuoja renginius, išvykas bei kitas įvairias veiklas.  
 

         Įstaigos su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

Įstaigos, organizacijos 

pavadinimas  

Bendradarbiavimo rezultatas   

  

Atviras Šiaulių rajono 

Jaunimo centras 

Sutartis pasirašyta 2015 metais. Tikslas - bendradarbiauti vykdant įvairius 

projektus – neįgaliųjų socialinės integracijos projektus, renginius.  2018 

metais jaunimas dalyvavo įvairiose Įstaigos vykdomose veiklose. Projektų 

įgyvendinimo veikloms neatlygintinai buvo suteikiamos patalpos. Įstaigos 

lankytojai naudojosi uţimtumo priemonėmis lankydamiesi Jaunimo centre. 

Šiaulių rajono Kuršėnų 

kūrybos namai  

Sutartis pasirašyta 2011 metais. Pagrindinis tikslas – organizuoti bendrus 

renginius, išvykas, bendradarbiauti kuriant ir vykdant projektus. 

Ataskaitiniais metais Įstaigos projektų įgyvendinimo veikloms buvo 

neatlygintai naudojamos Šiaulių rajono Kuršėnų kūrybos namų patalpos. 



Šiaulių valstybinės 

kolegijos Sveikatos 

prieţiūros fakultetas 

Sutartis pasirašyta 2012 metais, kurios tikslas - gerinti  socialinių 

darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją pagal kintamus 

rinkos poreikius. 2018 m. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos prieţiūros 

fakulteto Socialinio darbo katedros studentai atliko praktikas Įstaigoje, 

aktyviai dalyvavo vykdomuose projektuose bei socialinėje akcijoje „Aš ir 

tu, - tai MES“.  

Sutrikusio intelekto 

ţmonių globos bendrija 

„Šiaulių rajono Viltis“  

Sutartis pasirašyta 2012 metais. Tikslas - skatinti bendradarbiavimą, 

dalyvauti įvairiuose bendrai organizuojamuose renginiuose, išvykose ir 

skleisti pozityvią informaciją apie protinės negalios asmenis. 2018 m. 

Bendrijos „Šiaulių rajono Viltis“ nariai aktyviai dalyvavo Įstaigos 

organizuojamuose projektuose, renginiuose, naudojosi Įstaigos patalpomis, 

padėjo įgyvendinant socialinę akciją „Aš ir tu,- tai MES“.  

Šiaulių rajono „LIONS“ 

klubas 

Pasirašyta sutartis 2014 metais, kurios tikslas – puoselėti 

bendradarbiavimą, dalyvauti įvairiose paramos renginiuose, padėti platinant 

neįgaliųjų dirbinius. Ataskaitiniais metais Įstaigos lankytojai dalyvavo 

Šiaulių rajono „LIONS“ klubo organizuotame paramos renginyje, kuriame  

buvo suteikta galimybė realizuoti sukurtus neįgalių asmenų dirbinius. 

Klubo nariai suteikė finansinę pagalbą organizuojant išvyką į Lietuvos 

Respublikos seimą bei socialinę akciją „Aš ir tu,- tai MES“.  

Šiaulių raj. Kuršėnų 

Pavenčių mokykla  

2014 metais pasirašyta sutartis, kurio tikslas – puoselėti glaudţius 

bendradarbiavimo ryšius, skleidţiant pozityvią informaciją apie protinės 

negalios asmenis, organizuojant įvairius susitikimus, renginius, parodas, 

muges, išvykas. Mokyklos mokiniai 2018 metais dalyvavo Įstaigos 

vykdomuose projektuose. 

Šiaulių teritorinė 

uţimtumo tarnyba 

Šiaulių skyrius 

Pasirašyta sutartis 2016 m., kurioje numatoma didinti socialinių ir darbo 

rinkos partnerių vaidmenį, sprendţiant gyventojų uţimtumo, aprūpinimo 

reikiamos kvalifikacijos darbo jėga galimybes. 2018 m. Įstaigos darbuotojai 

dalyvavo Šiaulių teritorinės uţimtumo tarnybos Šiaulių skyriaus 

organizuojamuose mokymuose, kuriuose buvo dalijamasi gerąja patirtimi.  

Šiaulių rajono Kuršėnų 

meno mokykla  

2017 metais pasirašyta sutartis, kuri įpareigoja puoselėti bendradarbiavimo 

ryšius, organizuojant bendrus renginius, išvykas, projektus. 2018 metais 

buvo tęsiamos projekto „Neįgaliųjų jausmų spalvos“ idėjos ir kartu su 

meno mokyklos mokiniais suorganizuota paroda Lietuvos Respublikos 

seime.   

Šiaulių rajono Kuršėnų  

Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

2017 m. pasirašyta sutartis, kurios pagrindinis tikslas – bendradarbiauti 

dalyvaujant įvairiuose projektuose, programose, renginiuose, parodose, 

išvykose. Ataskaitiniais metais gimnazistai aktyviai dalyvavo Įstaigos 

organizuojamuose projektuose ir renginiuose.  

VšĮ „Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centras“  

Sutartis pasirašyta 2017 metais, kurios tikslas – keistis, dalintis patirtimi, 

ţiniomis, informacija, organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 

perkvalifikavimą bei vykdyti bendrus projektus, renginius. 2018 metais VšĮ 

„Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ mokiniai atliko praktikas/mokymus 

Įstaigoje.  

Joniškio „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

2017 m. buvo pasirašyta sutartis. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja, vykdo 

bendrus projektus, šventes su Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje 

įsikūrusiu Dienos uţimtumo centru, kurį lanko asmenys su proto ir 

kompleksine negalia.  

Asociacija „Kuršėnų 

Pavenčių bendruomenė“ 

2017 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri skatina Įstaigą ir 

asociaciją dalyvauti bendruose projektuose, renginiuose, šventėse bei siekti 

neįgaliųjų integracijos.  

Šiaulių miesto 

savivaldybės globos 

namai  

Pasirašyta sutartis 2018 metais siekiant dalintis gerąja patirtimi, naujovėmis 

bei skleisti pozityvią informaciją apie protinės, kompleksinės negalios 

asmenis, dalyvaujant bendruose projektuose, renginiuose. Ataskaitiniais 



metais globos namų padalinys „Goda“ kartu su Įstaigos lankytojais 

dalyvavo projekto veiklose ir sukūrė muzikinį improvizuotą pasirodymą, 

kurį pristatė Kuršėnų miesto centre.  

Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras  

Sutartis pasirašyta 2018 metais, kuri įpareigoja kryptingai, abipusiškai 

naudingai bendradarbiauti socialinės partnerystės srityje. 2018  metais 

Įstaigos lankytojais, jų tėvai, darbuotojai dalyvavo biuro organizuojamose 

paskaitose apie fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos svarbą.  
 

          

           Įstaigoje per 2018 metus: 3 asmenys savanoriavo ir 4 studentai, iš Šiaulių valstybinės 

kolegijos atliko praktiką. 
 

         Įstaigoje buvo vykdoma įvairi veikla   
 

Mėnuo Renginiai ir veikla 

Sausis  
- Suorganizuota Trijų karalių šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinių švenčių 

laikotarpis. 

- Įstaigoje paminėta sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena.  

Vasaris 
- Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamoje šventėje 

„Pavasario belaukiant“ siekiant prisiminti Uţgavėnių tradicijas ir „išvaryti“ ţiemą.  

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

skatinti toleranciją vienas kitam.  

- Įstaigoje paminėtas atkurtos Lietuvos 100-metis.    

- Dalyvauta Šiaulių rajono LIONS klubo organizuotame labdaros renginyje (Kuršėnų Šv. 

Jono Krikštytojo baţnyčioje). Tradiciškai pertraukos metu vyko Įstaigos lankytojų 

meninių darbų paroda, jau keletą metų iš eilės susilaukusi didţiulio renginio dalyvių 

susidomėjimo.  

Kovas   
- Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys „Goda“ Įstaigoje įgyvendino akciją 

„Šiauliečiai, švęsti kartu smagiau - atkurtai Lietuvai 100!”, kurios pagrindinis tikslas – 

pasveikinti Lietuvą atkurto šimtmečio proga.  

- Įstaigoje suorganizuotas renginys Moters dienai paminėti.  

- Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

- Suorganizuotas Ţemės dienos paminėjimas - „Ţemė – mūsų namai“, kurio pagrindinis 

tikslas - patirti paţinimo dţiaugsmą, suvokti gamtos vientisumą, harmoniją ir įvairovę.  

- Įstaigoje suorganizuotas renginys „Saulė šviečia, gamta bunda - tai Velykos atidunda“, 

siekiant prisiminti Šv. Velykų tradicijas ir papročius.  

Balandis  
  -Dalyvauta Jurdaičių socialinės globos namų organizuojamoje respublikinėje teatrų 

šventėje „Mūzų glėbyje-2018“, kurios metu Įstaigos neįgalūs asmenys vaidino 

improvizuotą spektaklį „Jis paėmė mane uţ rankos ir...“.  

Geguţė 
- Motinos dienos šventės paminėjimas. Įstaigos lankytojai savo mamytėms uţ jų rūpestį ir 

meilę įteikė gėlytes, padarytas pačių rankomis.  

- Įstaigos lankytojai dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

organizuotame renginyje „Kas europietis? Mes!”, siekiant paminėti Europos dieną.  

- Dalyvauta Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Vardan tos...“, kurios metu 

darbuotojai, lankytojai, jų tėvai atstovavo įstaigą spalvingai papuoštu mikroautobusu, 

išskirtiniais marškinėliais ir skėčiais. 

- Įstaigos lankytojai dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio ,,Goda” 

organizuojamame plenere „Ekpresyvaus abstrakcionizmo pėdsakais”, kuriame turėjo 

galimybę išbandyti Jackson Pollock daţų pėdsakų magiją, Kenneth Noland ir Gary Lang 

spalvų meditaciją, piešė peizaţų stačiakampius, linijų begalybes ir Roschach spalvines 

dėmes.  

- Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų tarybą 

finansuojamą projektą „Neįgaliųjų jausmų spalvos-2“, suorganizuotas susitikimas su 



Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniais, kuriame buvo kuriami atkurtos Lietuvos 

valstybės 100-mečiui skirti angeliukai.  

- Įgyvendinant projektą „Neįgaliųjų jausmų spalvos-2“, Seimo II rūmų parodų galerijoje 

pristatyta Įstaigos ir Kuršėnų meno mokyklos piešinių paroda.  

Birţelis  
- Siekiant artimiau paţinti vienas kitą, pagal socialinę ir emocinę programą „Raktas į 

sėkmę“, Įstaigoje svečiavosi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 3Gc klasės mokiniai 

ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Vita Pleskūnienė. 

- Kuršėnų miesto centre pristatytas ir apibendrintas projektas „Neįgaliųjų jausmų spalvos-

2“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų 

tarybą.  

- Įstaigoje suorganizuota popietė „Šypsenos, darančios stebuklus“, kuri  skatino 

neuţmiršti šypsotis ir daţniau pasidţiaugti graţiomis akimirkomis.  

- Siekiant paminėti Jonines, Įstaigos lankytojai pagal papročius pynė vainikus ir klausėsi 

istorijų, kaip anksčiau ţmonės švęsdavo, kokių tradicijų laikydavosi, kaip burdavo ateitį.  

Liepa  
- Įstaigoje paminėta tarptautinė diena be plastikinių maišelių, kurios tikslas - skatinti 

vartotojų sąmoningumą dėl plastikinių maišelių naudojimo.  

- Įstaigos lankytojai paminėjo pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dieną.  

- Įgyvendindami projektą „Sveikatos spindesys“, finansuojamą Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, Įstaigos lankytojai 

ir darbuotojai dalyvavo keturiuose hipoterapijos uţsiėmimuose.   

Rugpjūtis  
- Dalyvauta Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje vykusioje tautodailės, amatų ir įvairių 

gaminių mugėje.  

- Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamą projektą „Sveikatos spindesys“, suorganizuoti du uţsiėmimai, 

skatinantys rūpintis savo sveikata – tai šiaurietiškas ėjimas ir edukacinis uţsiėmimas 

„Natūralių pievų augalai“.  

- Paminėta Įstaigos 7-erių metų veiklos sukaktis.  

Rugsėjis  
- Dalyvauta edukacinėje programoje „Piemenų pramanai“ Kurtuvėnuose, siekiant 

supaţindinti negalią turinčius lankytojus su senoviniais papročiais ir gyvenimo būdu.  

- Aplankyta tarptautinio socialinio projekto fotografijų paroda ,,Ypatingas groţis“ Šiaulių 

rajono kultūros centre, kurios pagrindinis tikslas - atskleisti neįgaliojo ţmogaus bei juos 

auginančių, globojančių artimųjų, globėjų neretai slepiamą groţį, emocijas. 

- Įstaigos lankytojai Kuršėnų pušyne paminėjo dėkingumo dieną siekiant skatinti 

neįgaliųjų dalyvumą visuomenėje, ugdyti toleranciją ir etišką elgesį aplinkiniams.  

- Svečių teisėmis dalyvauta Jurdaičių socialinės globos namų organizuotoje viktorinoje 

„Išminties kraitelė“.  

- Dalyvauta Jomarke - VII-ojoje rudens gėrybių mugėje Kuršėnuose, kurioje buvo 

reprezentuojama Įstaiga ir viešinami lankytojų pagaminti dirbiniai.  

Spalis  
- Minint senjorų dieną, Įstaigos lankytojai Kuršėnų miesto seniūnijos salėje pasveikino 

artimas bičiules iš „Senjorų klubo“.  

- Aplankyta dailės ir technologijų mokytojų kūrybos darbų paroda „Nešu šviesą su 

savimi“ Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.  

- Tęsiant praėjusiais metais įgyvendinto projekto „Neįgaliųjų jausmų spalvos“ idėjas 

Kuršėnų meno mokykloje buvo pristatyta Įstaigos ir Kuršėnų meno mokyklos piešinių 

paroda.  

- Dalyvauta Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos organizuotame nacionalinės Dauno 

sindromo dienos paminėjimo renginyje.   

Lapkritis  
- Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamą projektą „Sveikatos spindesys“, suorganizuotas praktinis 

seminaras, kurio metu dalyviams buvo suteikta šviečiamoji informacija apie peršalimo ir 

kitų uţkrečiamųjų ligų profilaktiką, pasitelkiant gamtoje augančius augalus. 

- Įstaigos bendruomenė kartu su bičiuliais dalyvavo Lietuvos sutrikusio intelekto ţmonių 



globos bendrijos ,,Viltis“ ir bendrijos „Klaipėdos Viltis“ Klaipėdos savivaldybės 

kultūros centre organizuotame meninės veiklos renginyje ,,Aš esu“, kuriame buvo 

pristatyti su meile pagaminti lankytojų dirbiniai.  

Gruodis  
- Įstaiga pakvietė ţmones, kurie neabejingi socialinės atskirties maţinimui tarp neįgaliųjų 

ir negalios neturinčių prisijungti prie atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirtos socialinės 

akcijos „Aš ir Tu, – tai MES!!!“. Dalyvavo apie 100 ţmonių iš įvairių mokyklų, įstaigų 

ir klubų.  

- Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos organizuotoje 

konferencijoje „Nėr ką veikt“, kurioje pristatytas įgyvendintas projektas „Neįgaliųjų 

jausmų spalvos-2“ buvo įvertintas vienas geriausių.  

- Įstaigoje suorganizuotos adventinės popietės, kuriose dalyvavo aerobikos, jogos, 

šiaurietiškojo ėjimo instruktorė Jurga Mikelionienė ir „Senjorų klubo narės.  

          

         Atvirumas visuomenei 

 

         Aktyvus Įstaigos  tinklas:  www.dienoscentraskursenai.lt  

         Aktyvus Įstaigos  elektroninis laikraštis: http://dienoscentraskursenai.lt/apie-mus/ (puslapio 

apačioje). 

         Aktyvi Įstaiga socialiniame tinkle Facebook, paskyra – VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto 

asmenims“ 

         Publikacijos spaudoje apie Įstaigoje vykdomas veiklas:  Šiaulių rajono savivaldybės svetainėje; 

www.kursenai.lt; www.zemaitija.lt, laikraštyje ,,Šiaulių kraštas“ ir bendrijos ,,Viltis“ ketvirtiniame 

ţurnale ,,Viltis“. 

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŢVALGA 

 

         Socialinių paslaugų kokybę, Įstaigą lankantiems neįgaliems asmenims, lemia ţmogiškieji 

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

dienos globos socialines paslaugas, būtina ieškoti naujų papildomų ţinių, turėti įţvalgumą ir 

pagrįstumą tiesioginiame darbe su asmenimis  turinčiais negalią.  

         Organizuojant darbines, menines, socialines paţintines veiklas bei planuojant laisvalaikį Įstaigą 

lankantiems asmenims palaikomas fizinis ir emocinis balansas, aktyvinami darbiniai, meniniai ir 

socialinės aplinkos paţinimo gebėjimai.  

         Įstaigos veiklai įtakos turėjo išoriniai ir vidiniai faktoriai. 

 

         Tarptautiniai socialinės politikos faktoriai 

  

         Pagrindiniai socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai: Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencija; Europos Socialinė chartija. 

 

         Nacionaliniai socialinės politikos faktoriai 

 

         Pagrindiniai socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai ir kiti 

teisės aktai. 

 

         Šiaulių rajono savivaldybės socialinės politikos faktoriai 

 

         Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įvairūs sprendimai įtakojantys socialinių paslaugų teikimą, 

infrastruktūros plėtrą ir tvirtinantys strateginį bei socialinių paslaugų planą. 

 

 

http://www.dienoscentraskursenai.lt/
http://dienoscentraskursenai.lt/apie-mus/
http://www.kursenai.lt/
http://www.zemaitija.lt/


        Ekonominiai faktoriai 

 

        Įstaiga gauna finansavimą, kuris uţtikrina įvairių veiklų organizavimą. Siekiama nuolat gerinti 

materialinę ir techninę įstaigos būklę. Siekiama pritraukti ES fondų paramą dėl socialinių paslaugų 

plėtros ir dar labiau uţtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

 

        Socialiniai faktoriai 

 

        Neigiamas visuomenės poţiūris į proto negalios asmenį. Dienos globos socialinės paslaugos nėra 

prioritetinė socialinių paslaugų rūšis nacionaliniu ir regioniniu aspektu. 
 

 

       Vietos faktoriai 
 

         Įstaigos direktoriaus įsakymai uţtikrinantys ir įtakojantys kokybiškų paslaugų teikimą: 

          - 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V1-3 patvirtintas 2018 m. Įstaigos preliminarus veiklos 

planas. 2018 m. balandţio 26 d. protokolu Nr. 2 eiliniame ataskaitiniame dalininkų susirinkime buvo 

patvirtintas 2018 m. veiklos planas; 

          - 2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. P6-1 patvirtintas 2018 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

(mokymų) ir atestacijos planas; 

          - 2018 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V1-9 patvirtintas dokumentų paketas - Pildomos 

dokumentacijos darbui su lankytojais tvarkos aprašas ir 7 priedai; 

          - 2017 m. gruodţio 29 d. įsakymu Nr. P1-32 Įstaigos socialinį darbą dirbančių darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašas. 

         Įstaigoje 2018 metais įgyvendinant projektą ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos“ buvo išleista knyga su 

lankytojų istorijomis: ,,kas aš esu?, apie ką svajoju?“. Visa tai perteikta piešiniuose, kuriuose atsispindi  

neįgaliųjų vidinis pasaulis.         

 

 

Parengė: 

 

Direktorė       Virginija Norvaišienė

    


