PRITARTA
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2016 m. balandžio 26 d.
nutarimu Nr.6
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – viešoji įstaiga) teikia
socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir
kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga veikia socialinių
paslaugų organizavimo srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
Vykdydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos programą „Socialinė apsauga“,
įstaiga įgyvendina veiklos tikslus ir uždavinius susijusius su socialinėmis paslaugomis.
Įstaiga įregistruota: Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas: 302591747
Buveinė: Naujoji g. 64, LT- 62384 Alytus
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Įstaigos lėšų šaltiniai yra Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tiksliniai finansavimai
(įskaitant valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšas) programai vykdyti,
juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, pajamos už
teikiamas socialines paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos.
Vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas
Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.
Misija – užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Alytaus miesto gyventojams. VšĮ Alytaus
miesto socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims
ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti
pagerinti jų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.
1.Informacija apie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos tikslus, pobūdį
ir veiklos rezultatus per finansinius metus
Įstaigos veiklos tikslai: sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti gerinti jų gyvenimo
kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.
Įstaigos veiklos sritys:
 Socialinė priežiūra (pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).
 Socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje; dienos socialinė globa asmens
namuose).
 Aprūpinimas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.
Veiklos planai: vykdyti tarptautinį projektą su įstaigos infrastruktūros gerinimu ir pritaikymu
neįgaliųjų poreikiams.

Veiklos prognozės: numatę vykdyti įstaigos įstatuose numatytas veiklas.
2. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių
metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Viešosios įstaigos steigėja - Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos dalininkai yra:
2.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba, įnašų vertė 2015 m. metų pradžioje – 54365,73 Eur ir
pabaigoje – 54365,73 Eur.
2.2. Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“,
įnašų vertė 2015 m. metų pradžioje – 28,96 Eur ir pabaigoje – 28,96 Eur.Kiekvienas dalininkas
nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus,
visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas.
3. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per
finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
Programa
Socialinės
apsaugos

Finansavimas
Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Sveikatos
apsaugos

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Šeimos
gerovės ir
vaiko teisių
apsaugos
politikos
įgyvendinimas

Socialinių
paslaugų
priežiūros
departamentas
prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos

Gyventojų
užimtumo
programa

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
Alytaus teritorinė
darbo birža

Socialinės
apsaugos

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija
Prienų rajono

Finansavimo šaltinis
Valstybinėms
(perduotoms
savivaldybei)
funkcijoms vykdyti
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Minimaliajai mėnesinei algai padidinti
Bendrosios dotacijos kompensacijos
Veiklos pajamų lėšos
Viso
Projektas „Galvok.Tikėk.Svajok.Išdrįsk“
Projektas „Esu sveikas ir laimingas“
Projektas „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“
Viso
Valstybės biudžeto lėšos
Projektas „Padėkime vieni kitiems“
Valstybės biudžeto lėšos
Projektas „Vaikystės vaivorykštė2“

Viso
Valstybinėms
(perduotoms
funkcijoms vykdyti

savivaldybei)

Suma (Eur)
314660,44
145443,41
464,40
15096,00
1188,00
476852,25
2385,00
600,00
900,00
3885,00
1360,00
11450,00

12810,00
8480,02

Valstybės biudžeto lėšos

12076,05

Viso
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

20556,07
15404,41

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

7680,87

savivaldybės
administracija
Valstybinė mokesčių inspekcija

Viso
Mokesčių fondas pagal Labdaros ir paramos
įstatymą galintiems gauti paramą
Iš viso

23085,28
580,49
537769,09

Gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius
Išlaidų straipsnio pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Kitiems einamiems tikslams (garantinis fondas)
Ryšių paslaugos
Komunalinės paslaugos
Iš jų: šildymas
elektros energija
vandentiekis ir kanalizacija
Kitos prekės
Transporto išlaikymas
Kitos paslaugos
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Suma (Eur)
373694,79
115168,73
634,25
1254,70
10746,26
7526,74
1790,85
1428,67
7865,04
3741,58
19663,74
5000,00
537769,09

Gautos veiklos pajamos per finansinius metus
Paslaugos pavadinimas
Dienos socialinė globa institucijoje
Dienos socialinė globa asmens namuose
Socialinė priežiūra asmens namuose
Viso
Patalpų nuoma

Suma (Eur)
22836,92
23386,05
4535,83
50758,80
1188

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus:
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas per 2015 metus – 1207 Eur.
Perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2015 metus – 0 Eur.
5. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos sąnaudos per finansinius metus
– 559262,63 Eur, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 373780,44 Eur.
6.VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų skaičius finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje:
Darbuotojų skaičius 2015 metų pradžioje – 70 darbuotojų (iš jų 2 tikslinėse atostogose);

Darbuotojų skaičius 2015 metų pabaigoje – 71 darbuotojas (iš jų 1 tikslinėse atostogose).
7. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro sąnaudos valdymo išlaidoms – 0 Eur.
8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Direktorė - Gita Špucienė. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui - 11537,14 Eur ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 0 Eur.
9. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro išlaidos kolegialių organų kiekvieno
nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:
Įstaiga kolegialių organų neturi.
10.Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenims.
Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais metais
nebuvo.
9. Viešosios įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimas su kitomis
įstaigomis.
2013 m. įstaiga dalyvavo studijoje „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų
ugdymo poreikio studija“, pagal kurios rezultatus buvo parengtos specialiai įstaigos poreikį
atitinkančios naujos mokymo programos. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą
Europos socialinio fondo ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, organizuoja mokymus 17
Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų (jų tarpe ir mūsų) vadovaujančiam personalui, socialiniams
darbuotojams bei socialinių darbuotojų padėjėjams. Mokymai vyko nuo 2014 m. rugpjūčio iki
2015 m. gegužės mėnesio.
2015 m. kvalifikacijos pažymėjimus gavo: 2 vadovai, 3 padalinių vedėjai, 11 socialinių
darbuotojų, 8 socialinio darbuotojo padėjėjai.
Vyriausioji socialinė darbuotoja Asta Vyšniauskienė 2015 m. atestavosi, įgydama vyresniojo
socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, antrus
metus iš eilės, organizavo renginį „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“, kuriame šeši
socialiniai darbuotojai iš visos Lietuvos buvo apdovanoti aukščiausiu ministerijos įsteigtu
įvertinimu – Gerumo žvaigždėmis. Įstaiga pristatė vyriausiąją socialinę darbuotoją Astą
Vyšniauskienę nominacijai „Už darbą su neįgaliaisiais“. Ji gavo Gerumo žvaigždę.
Per 2015 metus 247 darbuotojai dalyvavo 70 dienų mokymuose, seminaruose.
Iš viso įstaigoje sudaryta 25 bendradarbiavimo sutartys, per 2015 m. įstaiga pasirašė penkias
bendradarbiavimo sutartis su šiomis įstaigomis:
1. Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubu „Viltis“;
2. UAB „Optikos pasaulis“;
3. Alytaus profesinio rengimo centru;
4. Putinų bendruomenės asociacija;
5. Labdaros paramos fondo SOD vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Alytaus vaikų dienos
centru „Parama šeimai“.
Projektinė veikla VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

2015 m. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras aktyviai dalyvavo projektinėje
veikloje, buvo gautas finansavimas penkiems projektams:
1. Iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
1.1. 2015 m. tomis pačiomis sąlygomis tęsėsi Krizių centro projekto „Padėkime vieni
kitiems“ vykdymas, kuris finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę
„Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems
vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų
šeimos krizių prevencijai“. Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas krizinėse situacijose
esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir
teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai. Projekto metu krizinėse situacijose
esantiems tėvams, auginantiems vaikus, nemokamai teikiama socialinė pagalba (informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, asmens dokumentų tvarkymas), psichologo
konsultacijos, vyksta tėvų užimtumo grupė, organizuojamas aprūpinimas būtinais medikamentais,
maisto, higienos, ūkinių ir kt. prekėmis. Projektas vyko 2015 m. sausio – gruodžio mėn, skirta ir
panaudota lėšų 1360 Eur.
1.2. Nuo 2014 metų tęsiamas Vaikų dienos centro projektas „Vaikystės vaivorykštė 2“
vykdymas, kuris finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Vaikų
dienos centrų plėtra savivaldybėse 2015 m., teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros
paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių planą“. Šio projekto “ tikslas - teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas
Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Projektui skirta ir panaudota lėšų 11450
Eur, vykdytas kovo – gruodžio mėn.
2015 metais, siekiant pratęsti projektą “Padėkime vieni kitiems“, kuris finansuojamas
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko gerovės
programą 2013- 2018 m., finansavimo pratęsimą 2015 m., buvo parengti ir rugsėjo 18 d. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsti reikalingi dokumentai (prašymas finansavimui ateinantiems
metams, patikslintas veiklos planas, planuojami rezultatai ir detali sąmata, pažyma).
2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos
priemonę: „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“, pateikti trys projektai ir gautas
finansavimas:
2.1. „Esu sveikas ir laimingas“ — 600,00 Eur. Projekto tikslas - ugdyti vaikų, lankančių VšĮ
Alytaus miesto socialinių paslaugų centre veikiantį vaikų dienos centrą, sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo įgūdžius.
2.2. „Galvok. Tikėk. Svajok. Išdrįsk“ — 2385,00 Eur. Projekto tikslas: socialinės rizikos
šeimoms formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo, pasipriešinimo ir kt.
įgūdžius; pakelti savęs vertinimą, pateikti alternatyvas alkoholio, tabako vartojimo, sumažinti
nuobodulio ir atstūmimo jausmą; suteikti prevencinių žinių, ugdyti teisinę savimonę.
2.3. Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“ — 900 Eur. Projekto tikslas: išspręsti tam tikrą problemą
— padėti Neįgaliųjų dienos centro lankytojams, jų šeimų nariams rūpintis savo dvasine, emocine ir
fizine sveikata bei stiprinti visos šeimos kūrybines galias per užimtumo veiklą.
Projektai vykdyti balandžio – gruodžio mėnesiais.
2015m. spalio-gruodžio mėnesiais kaip partneriai dalyvavome Putinų bendruomenės
asociacijos projekte „Bendruomenė jaunimo akimis“. Vaikų dienos centro lankytojai lankė

žurnalistų būrelį, kurio užsiėmimai vyko tiek centre, tiek Dzūkijos televizijoje, sukurtas filmukas
buvo rodomas per Dzūkijos televiziją.
Daug veiklų vyko kartu su Putinų-Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomene.
Taryba, įsikūrusi 2012 metais, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų
programą. Labai glaudžiai bendradarbiavo su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru, nes
vienu iš savo veiklos prioritetų, pasirinko padėti bendruomenės neįgaliesiems, pažeidžiamoms
šeimoms ir jose augantiems vaikams integruotis į miesto bendruomenę. Rėmė įvairias centro
veiklas: Pietų Lietuvos vaikų dienos centrų suvažiavimą, Pyragų dieną, centro bendruomenės
kelionę prie jūros, pastatė suoliukus neįgaliesiems.
2015 m. pateiktos 3 paraiškos projektams pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiąją programą 2016 metams:
1. Saugau ir stiprinu savo sveikatą“.
2. „Aš kitoks — primk mane”.
3. „Būk blaivus“.
PASIEKTŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS
2015 metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė
asmenims gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose. Klientų
artimieji buvo konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius pagal
šiuo metu galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvarką. Tarpininkauta tarp
įvairių institucijų siekiant produktyviai suteikti socialines paslaugas. Įstaigoje pastoviai kaupiami
duomenys apie teikiamų socialinių paslaugų poreikį mieste.
Viešojoje įstaigoje Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos: socialinės
priežiūros paslaugos asmens namuose; dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens
namuose; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, jų vaikams
namuose ir paslaugų centre; tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos
priemonėmis; teikiama pagalba asmenims krizinėse situacijose. Penkios iš paslaugų yra
licencijuotos (licencijos gautos 2014 m. liepos mėnesį):
- Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia;
- Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia;
- Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims;
- Socialinė globa vaikams su negalia namuose;
- Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
namuose.
Socialinės priežiūros paslaugomis asmens namuose 2015 m. pasinaudojo 34 asmeny,
suteikta 5484 paslaugų valandų. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai tai senyvo amžiaus ir suaugę
asmenys su negalia, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai
rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Per 2015 metus pagalbos į namus paslaugų gavėjams buvo organizuojamos maitinimo ir
pagalbos namuose paslaugos – perkama maisto produktai, gaminamas maistas, atlikiemos asmens
higienos paslaugos, tarpininkaujama ir atstovaujama medicininėse ir kitose įstaigose.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis 2015m. pasinaudojo 52 asmenys,
suteikta 37496,5 paslaugų valndų.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugomis 2015 m. pasinaudojo 58 sunkios ir
vidutinės proto negalės asmenys, suteikta 55836 valandų paslaugų.
Socialinės globos padalinio lankytojai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas
institucijoje kiekvieną darbo dieną ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems
pritaikytu mikroautobusu. Ugdomi neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio užimtumo
įgūdžiai. Įstaigoje neįgalieji užsiima mėgiama veikla bendraminčių ir draugų tarpe, integruojasi į
visuomenę bei turi lygiavertes galimybes dalyvaujant bendruomenės gyvenime.
Neįgaliųjų artimieji nuolat konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės
žmonių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius bei savijautą institucijoje. Informacija
teikiama ir apie pasikeitimus įstaigoje. Neįgaliųjų šeimų nariai tampa mažiau priklausomi nuo
šeimos nario negalės, atsiranda galimybė išsilaikyti darbo rinkoje.
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Neįgaliųjų dienos centre 2015 m. vyko šie renginiai:
Sausio 13 d. lankytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13- osios aukoms
paminėti.
Sausio 29 d. lankytojai dalyvavo Sporto šventėje ,,Sportas veža“, vykusioje centre. Lankytojai
varžėsi net septyniose rungtyse: badmintono ,,muselės“ metimo, futbolo sėdint, teniso kamuoliuko
nešimo šaukšte, kamuolio metimo į krepšį, degtukų rinkimo, rankų lenkimo bei šaškių varžybose.
Vasario 5 d.(šv. Agotos diena) lankytojai vyko į Pivašiūnų amatų centrą. Edukacinėje
programoje ,,Ruginės duonos kepimas“ išgirdo pasakojimą apie tai, kaip keitėsi pagarbos duonai
papročiai, stebėjo, kaip formuojami duonos kepalėliai, kaip į pečių jie šaunami su liže, ragavo tik
iškeptą naminę duoną.
Vasario 14 d. lankytojai dalyvavo popietėje, skirtoje šv. Valentino dienai,-,,Su Valentinu
širdy“. Popietėje, vykusioje centre, centro lankytojai žaidė įvairius žaidimus, linksminosi, šoko,
vaišinosi patys ir vaišino darbuotojas pačių iškeptais blynais.
Vasario 18 d. dalyvavo išvykoje į Alytaus tautodailės dirbtuves. Pažintinėje programoje
,,Užgavėnių kaukės“ susitiko su tautodailininku, medžio drožėju iš Varėnos A. Juškevičiumi,
sužinojo, kaip buvo švenčiamos Užgavėnės anksčiau Žemaitijoje, Dzūkijoje, galėjo pamatyti ir
išbandyti dailininko darbasuolį, išbandyti jau pagamintas kaukes.
Kovo 4 d. lankytojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais bei VšĮ AMSPC darbuotojais
surengė Užgavėnių šventę. Kepė blynus, jais vaišino Putinų bendruomenės narius, žaidė Užgavėnių
žaidimus, dainavo Užgavėnių dainas, degino Morę.
Kovo 10 d. paminėta Kovo 11-oji. Centro lankytojai stebėjo Panemunės pagrindinės
mokyklos dramos būrelio kompoziciją ,, Ryžtas“( vadovė A. Kibildienė).
Kovo 11 d. lankytojai dalyvavo Tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje, vykusiame
Alytaus miesto teatre. Kartu su kamerinės muzikos atlikėju, solistu, profesoriumi, perkusinio
ansamblio įkūrėju ir jo vadovu Piotr Sutt iš Lenkijos Neįgaliųjų dienos centro lankytojai grojo
įvairiais mušamaisiais instrumentais.

Kovo 23 d. vyko į Alytaus lėlių teatrą ir dalyvavo Lėlių teatro ,,Aitvaras“ organizuojamoje
edukacinėje programoje ,,Lėlininko dirbtuvėlė“. Lankytojai susipažino su lėlių teatro specifika, lėlių
gamybos technikomis ir patys gamino lėles.
Kovo 26 d. lankytojai vyko į Alytaus regiono gyvūnų globos namus ,,Nuaras“. Apsilankymo
tikslas- aplankyti benamius gyvūnus, pagal galimybes pagelbėti jiems maistu ir dėmesiu.
Kovo mėnesį salėje atidaryta lankytojų G.Vadeikos, I.Šiugždaitės ir L.Beržinskaitės darbų
iš krepinio popieriaus paroda „Pavasario spalvos“.
Balandžio 1 d. lankytojai dalyvavo Alytaus miesto teatre organizuojamoje edukacinėje
programoje ,,Teatronautas 2015“. Užsiėmimą ,,Teatriniai žaidimai“ vedė režisierė Loreta Liausaitė.
Ji pakvietė visus ant scenos. Neįgalieji tarsi tikri aktoriai atliko įvairias vaidybines užduotis:
žaismingai prisistatė, kūrė etiudus, ,,lipdė“ įvairias nuotaikas atspindinčias skulptūras.
Balandžio 7 d. (pirmąją dieną po Šv. Velykų) įstaigos kiemą papuošė itin didelis velykinių
margučių lizdas. Įstaigoje apsilankę garbūs svečiai ir miestelėnai susipažino su įstaigos veikla ir
prisidėjo prie socialinių paslaugų centro organizuotos akcijos „Registruojame stebuklą“ bei prieš
penkis dešimtmečius įrengto ir neveikiančio senojo fontano atgaivinimo. Visą dieną socialinių
paslaugų centre lankęsi alytiškiai, galėjo prisėsti po „žydinčiomis sakuromis“, ant rausvojo suolelio,
šalia didžiojo velykinio lizdo, ir nusifotografuoti. Įstaigos darbuotojai ir lankytojai sulaukė apie
pusės šimto svečių.
Balandžio 7 d. lankytojai kartu su darbuotojomis organizavo Velykų popietę: rinko
gražiausią, įdomiausią, keisčiausią margutį, žaidė žaidimus, vaišinosi.
Balandžio 20 d. lankytojai minėjo Tarptautinę kovos su triukšmu dieną. Socialinė
darbuotoja R. Pangonienė supažindino su šios dienos atsiradimo istorija, kalbėjosi apie triukšmo
žalą organizmui, jo sukeliamas ligas ir sutrikimus. Darbuotoja skaitė Bruno Ferrero apsakymą
,,Tyla“.
Balandžio 23 d. lankytojai ir darbuotojos vyko į Užupių kapines, kur palaidotas prieš dvejus
metus miręs šio centro lankytojas Mindaugas. Uždegėme žvakutes, pamerkėme gėlių – prisiminėme
amžinybėn išėjusįjį - draugą, lankytoją - turėjusį didelę ir gerą širdį.
Balandžio 24 d. lankytojai kartu su darbuotojomis dalyvavo Alytaus dailiųjų amatų
mokykloje surengtoje Jurginių mugėje. Neįgalieji pristatė savo rankų darbo gaminius, stebėjo raugo
keramikos demonstravimą, juodosios keramikos krosnies atkasimą, žaidė, šoko, linksminosi. Be to,
sužinojo apie Jurginių šventės papročius ir tradicijas.
Gegužės 4 d. buvo minima Šv. Florijono diena. Socialinė darbuotoja į salę susirinkusiems
neįgaliesiems priminė šios dienos atsiradimo istoriją, papasakojo legendą, kodėl Florijonas tapo
šventuoju, žmonių gelbėtoju nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Vyko viktorina bei mįslių konkursas.
Gegužės 5 d. paminėta Pasaulinė rankų higienos diena. Slaugytoja centro lankytojams
pasakojo, kodėl svarbu atkreipti dėmesį į rankų higienos svarbą, kada ir kaip plautis rankas, nes ant
rankų ,,gyvena“ įvairios bakterijos ir virusai. Kokie tai virusai, apie tai neįgalieji žiūrėjo filmuką.
Vyko viktorina.
Gegužės 8 d. lankytojai dalyvavo XV tarptautinio neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų
festivalyje ,,Džiaugsmo ašara 2015“. Neįgalieji stebėjo kitų kolektyvų pasirodymus ir pristatė savo
nuotaikingą muzikinį spektakliuką ,,Jūreivio dalia“, kurį paruošė kartu su užimtumo specialiste
B. Pakėniene.
Gegužės 12 d. centre paminėta Tarptautinė slaugytojų diena. Slaugytoja L.Vasilenkienė
neįgaliesiems papasakojo apie slaugytojo profesiją, atsakė į į klausimus, susijusius su sveikata.

Gegužės 13 – ąją lankytojai vyko į bonsai meistro ir Japonijos kultūros puoselėtojo Kęstučio
Ptakausko sodybą – japonišką sodą. Neįgalieji galėjo įsitikinti, kiek daug gali vienas žmogus, jeigu
jis darbštus, kūrybingas, kantrus, myli gyvenimą.
Gegužės 15 d. lankytojai vyko į Vidzgirio lopšelį – darželį ,,Volungėlė“ ir jo bendruomenei
bei J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo darbuotojoms už širdies gerumą ir dosnumą
prisidedant prie akcijos ,,Alytiškis – alytiškiui“ dovanojo muzikinį spektakliuką ,,Jūreivio dalia“.
Gegužės 21 d. lankytojai vyko į Alytaus kraštotyros muziejuje organizuotas kūrybines
dirbtuves ,,Dzūkijos kryžiai, koplytėlės, skulptūros – dvasinio ir kasdieninio žmogaus ir
bendruomenės gyvenimo dalis“. Tautodailininkas V. Lampickas aiškino, mokė, rodė, kaip drožiami
kryžiai. Pabandyti drožti kryžių galėjo ir neįgalieji.
Gegužės 27 d. centre vyko sporto šventė ,,Sportas ,,veža“. Neįgalieji varžėsi vienuolikoje
rungčių: badmintono ,,muselės“ metimo, teniso kamuoliuko nešimo šaukšte bei pūtimo per šiaudelį,
baudų metimo, degtukų rinkimo, rankų lenkimo, stalo ledo rutulio, stalo teniso, smiginio bei šaškių
varžybose. Įvairiose rungtyse dalyvavo ir neįgaliųjų tėvai bei centro darbuotojai. Šauniausia, kad
varžybose pralaimėjusiųjų nebuvo – visi apdovanoti: vieni džiaugėsi Padėkomis už aktyvų
dalyvavimą rungtyse, kiti – Garbės raštais bei medaliais. Geriausiai sekėsi Nerijui, Tomui, Giedriui,
Linui – jie tapo prizininkais net dvejose rungtyse. Po vieną auksinį medalį iškovojo Lukas, Ineta,
Lina.
Birželio mėn. pradžioje LSKD „Guboja“ pakvietė dalyvauti VSA Argentinos, švenčiančios
savo 40 metų jubiliejų, organizuojamoje tarptautinėje parodoje. Neįgalieji į Vilnių išsiuntė keturias,
skirtinga technika ( kvilingo, vilnos vėlimo, simegrafijos bei pieštą akvarele), gamintas atvirutes. Į
San Migelio mokyklą Bueno Airėse (Argentina) buvo atrinkti ir išsiųsti Tomo ir Neringos atvirukai
rudens tematika. Neįgaliesiems patarė vyr. socialinė darbuotoja A. Vyšniauskienė bei socialinio
darbuotojo padėjėja R. Bubinaitė.
Birželio 1 d. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga centre lankėsi Alytaus vyriausiojo
policijos komisariato pareigūnai bei policijos bičiulis Amsis. Kartu su Vaikų dienos centro
lankytojais neįgalieji žaidė įvairius žaidimus: vaidino ,,profesijas“, piešė savo svajones. Policijos
pareigūnai renginio dalyviams priminė, kaip elgtis prie vandens telkinių, kaip elgtis su ugnimi. Visi
drauge vaišinosi, bendravo.
Birželio 4 d. centro prieigose šurmuliavo šventė - Vaikų dienos centras šventė savo ketvirtąjį
gimtadienį. Į šventę buvo pakviesti ir Neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Drauge su vaikais bei
svečiais dalyvavo smagioje iškyloje, žaidė įvairius žaidimus.
Birželio 12 d. centre vyko praktinės-meninės veiklos popietė – centre lankėsi Asociacijos
ansamblio ,,Senoji muzika“ narės: Alytaus muzikos mokyklos meninio ugdymo pedagogė Sonata
Nekrušienė bei Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji kanklių muzikos mokytoja Audronė
Venskūnienė. Viešnios vedė praktines menines veiklas neįgaliesiems.
Birželio 15 d. centro lankytojai prisijungė prie neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos
MIRABILIA akcijos ,,Mes esame‘. Neįgalieji Naujosios – Jazminų – Vilties gatvių sankryžos žiede
padėjo smaigstyti baltus vėjo malūnėlius, taip parodydami, kad ir kitoks žmogus nori prisidėti prie
miesto papuošimo.
Birželio 22 d. lankytojai vyko į A. Tatulio Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubą
,,Viltis“ ir dalyvavo žiedų mėtymo varžybose kartu su ,,Vilties“ klubo lankytojais.
Birželio 25 d. lankytojai vyko į A. Matučio memorialinį muziejų. Neįgalieji dalyvavo
edukacinėje programoje, supažindinančioje su parke, prie muziejaus, esančiomis skulptūromis,

sukurtomis pagal poeto A. Matučio kūrybą bei apžiūrėjo muziejaus svetainėje eksponuojamą
menininkės O. Ratkevičienės siuvinėtų paveikslų paroda.
Birželio 26 d. Neįgaliųjų dienos centre lankėsi Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo
klubą ,,Viltis“ A. Tatulis ir vedė smiginio varžybas.
Liepos mėnesį vyko ruošimasis (darbelių gamyba) respublikinei neįgaliųjų parodai-mugei
„Tau Vilniau“. Daug laiko centro lankytojai praleido kieme, sporto aikštelėje, Jaunimo parke.
Rugpjūčio 7 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus miesto parką, susipažino su
Miesto parko įkūrimo istorija, sužinojo, kada įrengtas fontanas, kokie reti augalai čia auga,
pabuvojo Laisvės angelo aikštėje, išgirdo apie šios skulptūros likimą, be to, aplankė Suskilusio
varpo skulptūrą, pasivaikščiojo po Kurorto parką ir pėsčiomis nuėjo į Alytaus miesto stadioną.
Rugpjūčio 20 d. į centrą atvyko seni draugai - A. Tatulio Alytaus neįgaliųjų sportinio
sveikatingumo klubo ,,Viltis“ nariai. Jų vadovas klubo nariams bei neįgaliesiems suorganizavo
linksmas baudų mėtymo varžybas. Centro lankytojams puikiai sekėsi – taikliausia ranka buvo
sinjoros Marytės – ji pelnė aukso medalį. Gerai sekėsi ir Linui, Dainiui, Ritai bei mažajam Povilui.
Dešimtmetis Liutauras buvo apdovanotas medaliu už nuoširdžiausią visų baudų mėtytojų
palaikymą. Po to sporto varžybų dalyviai susėdo prie bendro stalo, vaišinosi saldumynais ir
kvepiančia arbata, aptarė būsimus renginius.
Rugpjūčio 25 d. centro lankytojai dalyvavo Vaikų dienos centro organizuotoje šventėje
,,Dzūkijos vaikų vasara“. Neįgalieji stebėjo Vaikų dienos centrų nuotaikingus prisistatymus,
rungtynes, kartu linksminosi, vaišinosi.
Rugpjūčio 28 d. centro bendruomenė vyko į ekskursiją, kurios išlaidas finansavo PutinųLikiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės taryba. Kartu su kitais neįgalieji apsilankė
Klaipėdoje, Jūros muziejuje stebėjo dalfinų pasirodymą, vyko į Nidą, žavėjosi kopomis, pamatė
Saulės laikrodį, rodantį tikrąjį vietinį laiką. Pasivaikščiojo Baltijos jūros pakrante.
Rugsėjo 6 d. VšĮ centro lankytojai, lydimi socialinių darbuotojų, vyko į sostinę ir dalyvavo
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“ organizuojamoje kasmetinėje respublikinės
neįgaliųjų darbų parodos-mugės-koncerto šventėje ,,Tau, Vilniau!“. Katedros aikštėje, kaip ir kiti
šventės dalyviai, centro lankytojai eksponavo ir pardavinėjo savo darbus, bendravo su kitų
kolektyvų žmonėmis. Išvykos dalyviai šauniai pasilinksmino, stebėjo įvairių tautinių motyvų
turinčius šokius bei grožėjosi stilizuotais tautiniais kostiumais, įsigijo suvenyrų, pasivaišino skania
kareiviška koše.
Rugsėjo 22 d. centre vyko sportinis renginys, skirtas 2015 m. Europos Judriajai savaitei. Jos
tema ,,Pasirink teisingai“. Judrioji diena prasidėjo linksmąja mankšta, po to buvo organizuotos
įvairios estafetės. Po pietų neįgalieji vėl grįžo į salę ir dalyvavo draugiškose smiginio bei baudų
metimo varžybose.
Rugsėjo 23 d. centro lankytojai vyko į J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialą, kur
surengta pačių neįgaliųjų darbelių paroda. Neįgalieji, apžiūrėję parodėlę, išrinko jiems labiausiai
patikusį darbelį.
Rugsėjo 25 d. centro lankytojai vyko į Panarą. Išvyka finansuojama iš projekto ,,Galimybė
jums ir jūsų šeimai“ lėšomis. Aplankę Pilnų namų bendruomenę, sužinojo, kaip gyvena jos nariai,
pabuvojo Dievo Gailestingumo koplyčioje, pamatė vaistažolių džiovyklą su dideliu saulės
kolektoriumi, kur gimsta pačios skaniausios arbatos.
Rugsėjo 25 d. popietę neįgalieji praleido nekasdieniškai. Centre lankėsi Asociacijos
ansamblio „Senoji muzika” narės: Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji kanklių muzikos mokytoja

Audronė Venckūnienė ir Alytaus muzikos mokyklos meninio ugdymo pedagogė, edukologijos
magistrė Sonata Nakrušienė. Mokytojos, siūlydamos pasiklausyti švelnios šviesios muzikos,
popietės dalyvius pakvietė mintyse pasinerti į vaikystę, į svajones, išgirsti įvairiausius garsus:
paukščių, vėjo, lietaus, jūros – pašokinėti po balas, aptaškyti vandens purslais draugus, pasidžiaugti
diena, pasimėgauti tyla. Neįgalieji savitais muzikos instrumentais galėjo ir patys groti. Užsiėmimo
pabaigoje suskambo ir nuoširdžiai atliekamos muzikos mokytojų ir popietės dalyvių liaudiškos
dainos.
Rugsėjo 29 d. neįgalieji vyko į Tautodailės dirbtuvėles, kur apžiūrėjo tautodailininkės iš
Ukmergės Reginos Žvirblienės skiautinių parodą. Centro lankytojus žavėjo iš medžiagos gabalėlių
sukurti įdomūs paveikslai bei spalvingos skiautinių lovatiesės. Apie parodos autorę ir kaip gimsta iš
skiautinių kuriami dirbiniai pasakojo Dirbtuvėlių šeimininkė Audronė Lampickienė.
Spalio 10 d. lankytojai vyko į Merkinę, kur apsilankė Nacionalinio Dzūkijos parko lankytojų
centre, susitiko su keramiku P.Pretkeliu jo dirbtuvėse.
Spalio 12 d. ispanų kalbos dienos proga žiūrėta video medžiaga apie ispanų kultūrą, šokius,
kraštovaizdį, neįgalieji mokėsi ispanų kalbos žodžių.
Lapkričio 10 d. Neįgaliųjų dienos centre paminėta Sveikos mitybos diena. Vyko pokalbis
apie sveiką mitybą.
Lapkričio 12 d. lankytojai vyko į parodą Alytaus dailiųjų amatų mokykloje „Rudens
žingsniai“. Su paroda supažindino bibliotekos vedėja Daiva Galeckienė.
Lapkričio 16 d. pasaulyje minima Tolerancijos diena, pravestas rytmetys.
Lapkričio 20 d. lankytojai vyko į Alytaus kraštotyros muziejų, kur mokėsi velti vilną
šlapiuoju būdu. Nors centre ir vyksta vilnos vėlimo užsiėmimai, ši technika dar nebuvo išbandyta.
Gruodžio 1 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre buvo minima Tarptautinė neįgalių
žmonių diena. Alytaus J. Kunčino bibliotekos viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo
bibliotekininkės ir Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos šokantys ir dainuojantys gimnazistai
neįgaliesiems dovanojo renginį „Kaip plaka mano širdis“.
Gruodžio 17 d. AKKC rūmuose vyko Alytaus miesto socialinių paslaugų centro lankytojų
Kalėdinė popietė „Linksmosios Kalėdos“. Šventę vedė ir koncertavo Aldonos Ramanauskaitės
vadovaujamas vaikų ansamblis, Neįgaliųjų ir Vaikų dienos centrų lankytojai.
Gruodžio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės adminstracijoje atidarytos dvi parodos:
Neįgaliųjų dienos centro lankytojų darbų paroda „Kalėdinio gimtadienio retrospektyva“ ir centro
lankytojų Dainiaus Zamblausko ir Daivos Raulinavičiūtės fotografijos paroda „Pasaulis Dievo
vaikų akimis“. Antrąją parodą finansavo Putinų-Likiškių vietos bendruomenės taryba.
Nuo 2014 m. vasario 17 d. įstaigoje dirba sveikatos priežiūros specialistas – slaugytojas,
kuris atsakingos už patalpų sanitarinį, higieninį stovį, kiekvieną dieną ruošia tirpalus patalpų
valymui ir dezinfekcijai, organizuoja neįgaliųjų dienos centro lankytojų maitinimą (užsako
reikiamą porcijų kiekį, matuoja maisto temperatūrą, vertina jo išvaizdą, pasirašo krovinio
važtaraštyje, stebi ir skirsto dietinį maitinimą. Lankytojams, įstaigoje vartojantiems gydytojo
paskirtus medikamentus, skirsto ir sugirdo juos pagal tėvų (globėjų) raštiškus prašymus. Asmens
bylose fiksuoja informaciją apie lankytojų sveikatos būklę įstaigoje. Atsiradus poreikiui, centro
socialinių paslaugų gavėjai lankomi asmens namuose.
Kiekvieną pirmadienį vyko rytmečiai tema: „ Esu švarus, esu ir sveikas“. Jų metu buvo
kalbama apie kasdieninę kūno , drabužių ir avalynės higieną,sporto ir švarios aplintos teigiamą

poveikį sveikatai. Teorinės žinios buvo įtvirtinamos praktiškai. Tam tikslui iš projekto „Galimybė
jums ir jūsų šeimai“ lėšų buvo įsigyta įvairių higienos priemonių, kompaktinių diskų grotuvas.
Balandžio mėn. paruoštas informacinis stendas „Erkės: kaip nuo jų apsisaugoti ir ką daryti
joms įsisiurbus“.
Birželio mėn. pateikta informacija darbuotojoms, kaip atpažinti ir suteikti pirmą pagalbą
epilepsijos priepuolio, užspringimo, alpimo metu.
Gegužės mėn. suorganizuoti periodiniai sveikatos patikrinimai 16 įstaigos darbuotojų.
Gegužės 5 d. paminėta „Pasaulinė rankų higienos diena“. Buvo rodomos skaidrės, kaip
teisingai reikia plauti rankas, parodytas pamokantis animacinis filmukas „Baltprausys“. Po to rankų
plovimo žingsniai buvo kartojami praktiškai, geriausiai išmokę ir pademonstravę gavo dovanėles –
muiliukus.
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos suteikimas kartais per metus

Medikamentų dalinimas
Kraujospūdžio matavimas
Kūno temperatūros matavimas
Pirmos pagalbos suteikimas
Klientų lankymas namuose (pragulų prevencija):
Žaizdų perrišimas po operacijos
Tarpininkavimas su gydymo
įstaigomis

2016
359
93
30
3
12

(registracija ir palydėjimas pas gydytoją)

Socialinės priežiūros padalinio teikiamos pagalbos į namus ir dienos socialinės
globos paslaugos asmens namuose.
Pagalbos į namus paslaugų gavėjai tai senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia,
kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagalbos į namus paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų
prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas
įstaigas. Pagal kliento poreikį padeda jam nusiprausti, išsimaudyti, išsirašyti kompensuojamus
vaistus ir juos nupirkti. Du kartus per metus tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį,
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai, tai asmenys, kurie negali savimi
pasirūpinti ir kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Jiems teikiamos paslaugos pagal
savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams buvo teikiamos asmens higienos,
maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų
organizavimo paslaugos, kad klientas kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji
galėtų dirbti, turėtų atokvėpio minutes.
Paramos šeimai padalinyje socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimų narius
skatina, prireikus padeda atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir
visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (padeda tvarkant pinigų apskaitą, mokant
mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės
paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Socialiniai darbuotojai tarpininkauja

šeimoms tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, įmokoms už vaikus,
mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.)
Paramos šeimai padalinio socialinių darbuotojų prevencinis darbas su šeimomis
2015 m. sausio 28 d. centre vyko susitikimas, kurio metu įstaigos psichologė skaitė paskaitą
tema „Konfliktai ir jų valdymas“. Paskaitos tikslas – supažindinti tėvus su konfliktų kilimo
priežastimis ir požymiais, jų vystymosi etapais bei pagrindinėmis konfliktų sprendimo elgesio
strategijomis.
Vasario 17 d. tėvai dalyvavo įstaigos kieme vykusioje Užgavėnių šventėje. Prieš tai susirinkę
tėvai kepė blynus.
Balandžio 27 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko susitikimas su Alytaus miesto
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialiste Inga Modėjūte. Seminaro tema
„
Pagalvok ką perki?“. Specialistė pasakojo apie ekologiją, ekologiškus, aplinkai palankesnius žalius,
natūralius produktus, tokį gyvenimo būdą, net ekologišką motinystę.
Birželio 3 d. šeimų nariai buvo pakviesti į praktinį-kūrybinį užsiėmimą, kurio metu buvo
išbandyti originalūs vaisių ir daržovių patiekimo būdai, gaminti sumuštiniai, skirti vaikų
gimtadienio šventei. Užsiėmimo tikslas – kasdieninio maisto gamyba, įvedant naujovių bei
galimybė sužinoti kaip greitai, pigiai ir originaliai galima pateikti vaisius ir daržoves šventiniam
stalui.
Birželio 12 d. socialinės rizikos šeimų nariai kartu su socialinėmis darbuotojomis lankėsi
Alytaus pataisos namuose pažintinėje ekskursijoje. Pataisos namų darbuotojai parodė kalinių
gyvenamąsias patalpas, koplytėlę, valgyklą, gamybines patalpas, kamerų tipo izoliatorius. Maloniai
ir aiškiai atsakinėjo į užduodamus klausimus.
Liepos 15 d. šeimų nariai dalyvavo pozityvios asmenybės ugdymo užsiėmime, kurio tikslas –
skatinti teigiamai mąstyti, pozityviai vertinti kasdienines situacijas, kelti asmens savivertę, atrasti
būdus kaip dieną pradėti teigiamomis emocijomis, atpažinti savo jausmus, mokėti išsakyti savo
nuomonę. Užsiėmimo metu dalyviai atliko užduotis, jas pristatė, diskutavo, dalijosi patirtimi,
reflektavo.
Rugpjūčio 27 d. vyko susitikimas su Visuomenės sveikatos biuro specialiste Renata
Kuodiene, kuri skaitė paskaitą „Apsinuodijimai ir pagalba jų metu“. Dalyviai buvo supažindinti su
apsinuodijimo požymiais, pagalbos būdais.
Rugsėjo 23 d. vyko susitikimas tema „Deviantinis elgesys, kilimo priežastys ir pasekmės”,
kurio tikslas – suteikti žinių ir ugdyti tėvų pažinimą apie veiksnius, įtakojančius deviantinį vaikų
elgesį. Į susitikimą – popietę atvyko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Prevencijos poskyrio specialistės Irena Rinkevičiūtė-Jevdokūnina, Ieva Baziukevičienė. Susirinkę
šeimos nariai aktyviai dalijosi vaikų auklėjimo patirtimi, uždavinėjo klausimus pareigūnėms.
Šeimos, svečiai vaišinosi kava, arbata ir saldumynais.
Spalio 8 d. šeimų nariai dalyvavo užsiėmime „Tradiciniai lietuviški patiekalai“, kurio tikslas –
supažindinti su lietuviškais patiekalais, jų istorija. Užsiėmimo metu moterys dalijosi savo patirtimi,
receptais, kalbėjo apie įvairius lietuviškus patiekalus, jų gaminimo būdą. Vyko praktinis
užsiėmimas – gamino cepelinus.
Lapkričio 23 d. centre vyko meno terapijos užsiėmimas, buvo mokomasi „IRIS“ technika
kurti aplikacijas. IRIS technika – popierinė meninė lankstymo/dėliojimo technika. Užsiėmimo metu
buvo siekiama suteikti pagrindinę informaciją apie „IRIS“ techniką bei taikyti praktiškai. Dalyviai

įgijo pirminių praktinių įgūdžių, išmoko šios technikos eigos, kūrė dizainą, derino spalvas bei rinko
popieriaus tekstūrą.
Gruodžio 2 d. šeimų nariams buvo suorganizuota meninės veiklos popietė, kurios metu papjė
mašė technika buvo gaminami darbeliai. Užsiėmimo tikslas - skatinti jų užimtumą įtraukiant į
meninę veiklą bei ugdyti kūrybiškumo įgūdžius. Užsiėmimą vedė Neįgaliųjų dienos centro
socialinio darbuotojo padėjėja Rasa Šaukevičiūtė.
Vaikų dienos centre per 2015 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos, įvairūs
susitikimai, pokalbiai, užimtumo veikla:
Dirbant su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro lankytojais
daug dėmesio buvo skiriama vaikų emocinės ir psichologinės būklės palaikymui vykdant grupinius
ir individualius pokalbius, buvo vykdomi prevenciniai pokalbiai, siekiant išvengti arba sumažinti
konfliktišką elgesį, patyčias. Reguliarai vykdyti maisto ruošimo užsiėmimai, rengtos popietinės
arbatėlės, vykdyta sportinė veikla salėje ir lauke, rengti filmų peržiūrų seansai, sporto ir sportinių
žaidimų varžybos. Siekiant aktyvinti vaikus, lavinti kūrybingumą, organizuoti užimtumą naudota
meno terapija – dailė, piešimas, spalvinimas, paveiklėlių gaminimas; darbo terapija – aplinkos
tvarkymas, sniego kasimas. Skirta dėmesio žaidimams, lavinantiems tam tikrus gabumus – loginį
mąstymą, judėjimą, smulkiąją motoriką, kalbą ir žodyną, edukacinius gebėjimus. Siekiant kurti
edukacinę aplinką vaikams buvo teikiama pagalba ruošiant namų darbus, rengti edukaciniai
užsiėmimai, viktorinos. Siekiant sukurti psichologiškai saugią aplinką, drauge su vaikais buvo
kuriamos taisyklės, atsižvelgiant į jų nuomones ir pageidavimus. Skatinant tinkamą elgesį įrengtos
„Pliusų ir minusų“ sistemos lentos, Garbės lenta.
Sausio 12 d. įstaigos psichologė pravedė Vaikų dienos centro lankytojams piešimo užsiėmimą
tema „Mano norai ir planai 2015 metais“, kurio metu vaikai buvo skatinami formuluoti ir išreikšti
savo mintis, išklausyti ir gerbti kitus dalyvius.
Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro lankytojai 2015-01-12 vyko į
AB „Swedbank". Alytaus dailiųjų amatų mokykloje 2014-12-05 vykusioje mugėje „Kalėdinio
angelo belaukiant" Vaikų dienos centro lankytojai pristatė savo gamintus darbelius, o šventiniu
laikotarpiu dosni „Swedbank" klientė, pamačiusi banko patalpose eksponuojamą vaikų kalėdinių
darbelių parodą „Margos Kalėdos", paaukojo Vaikų dienos centrui lietuviškų centų, kuriuos vaikai
atsakingai suskaičiavo. O pasikeitus nacionalinei valiutai prireikė iškeisti turimus litus į eurus.
Vaikai į banką vyko lydimi socialinių darbuotojų, kurios padėjo suskaičiuoti turimus pinigus ir
dalyvavo juos keičiant.
Sausio 13-ąją Lietuva minėjo 24-ąsias tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės
gynėjų dieną. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų ir Vaikų dienos centrų
lankytojai ir darbuotojai taip pat neliko istorinių įvykių nuošaly. Kaip ir daugelis Lietuvos mokyklų,
įstaigų, 8-ą ryto dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija": dešimčiai minučių
užgesino šviesas, languose uždegė Vienybės ir Atminimo žvakutes. Po pietų centro lankytojai
rinkosi į salę ir žiūrėjo įvykių, vykusių prieš dvidešimt ketverius metus, filmuotą medžiagą,
prisiminė tądien žuvusius ir juos pagerbė Tylos minute. Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir
lankytojai nepamiršo svarbios dienos, nes tai visiems mums puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir
visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir branginame laisvę.
Sausio 21 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre popietes leidžiantys mažieji alytiškiai
buvo pakviesti apsilankyti Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate, kur juos pasitiko

komunikacijos grupės vyresnioji specialistė Vija Kudzienė. Pareigūnė vaikus supažindino su
policininkų darbu, policijos atliekama misija, pasiteiravo, ar jie žino, ką reikia daryti atsitikus
nelaimei, matant daromą nusikaltimą ar kitokią neleistiną veiką. Visi vaikai žinojo bendrąjį
pagalbos telefono numerį 112, taip pat teigė žinantys, kad bendrasis pagalbos numeris skirtas
kviesti ne tik policiją, bet ir gaisrinę ar medicinos pagalbą. Ekskursijos į policijos komisariatą
dalyviai čia rado ir daugiau įdomybių. Jie pasėdėjo muziejuje saugomoje tramdymo kėdėje iš seniai
Alytuje uždarytos blaivyklos, apžiūrėjo asmenų laikinojo sulaikymo kameras, susipažino su seniau
naudotais Kelių policijos pareigūnų greičio matuokliais, apžiūrėjo specialiąsias policijos priemones,
sužinojo, kaip anksčiau buvo kuriami fotorobotai, matė konfiskuotus iš sulaikytųjų nelegalius
daiktus. Mažieji svečiai iš Alytaus policijos komisariato grįžo pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.
Sausio 26 d. Vaikų dienos centro lankytojai padedami socialinių darbuotojų surengė savo
kurtų rūbų pristatymą „Jaunųjų dizainerių madų šou“. Vaikai renginio metu demonstravo kurtus
apdarus, dainavo, pasakojo, kaip sugalvoja, nupiešia, o vėliau pasiuva drabužius.
Sausio 29 d. Vaikų dienos centro lankytojai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į VšĮ
Alytaus miesto polikliniką, masažo kabinetą. Ten juos pasitiko darbuotojos, kurios skaitė paskaitą
apie masažo svarbą žmogaus organizmui, jo sveikatai, pasakojo ir demonstravo kaip masažas
vyksta.
Vasario 4 d. Vaikų dienos centre svečiavosi agronomė, kuri vaikams demonstravo skaidres
apie daržovių sėją, derliaus nuėmimą. Kadangi Vaikų dienos centro teritorijoje yra šiltnamis, kurį,
su darbuotojų pagalba, prižiūri vaikai, jie labai domėjosi kokių daržovių galėtų užsiauginti, o
agronomė negailėjo patarimų.
Vasario 17 d. vyko Užgavėnių šventė. Tą dieną Vaikų dienos centro lankytojai žiemą vijo
kartu su Neįgaliųjų dienos centro lankytojais, jų tėvais, darbuotojais. Apsilankė ir Putinių
bendruomenės nariai, kiti miestelėnai. Šventės dalyviai šoko ratelyje, vaišinosi blynais, stebėjo
Lašininio ir Kanapinio kovą, Morės deginimą.
Prasidėjus akcijai ,,Alytiškis – alytiškiui" atsiliepė UAB „Rimi Lietuva" prekybos centras,
esantis Ūdrijos gatvėje. Jis noriai remia Vaikų dienos centro lankytojus nuo akcijos pradžios iki
dabar. Parama įvairi – žaislai, apatinis trikotažas, mokyklinės priemonės ir kt. 2015 m. vasario 19 d.
Vaikų dienos centre apsilankė Jazminų g. esančio prekybos centro UAB „Rimi Lietuva“ atstovė
Jūratė Stankevičienė. Ji atvežė gėlių ir daržovių sėklų, nes Vaikų dienos centro teritorijoje yra
šiltnamis ir daržas. Taip pat dažų velykiniams kiaušiniams. Vaikai pažadėjo sukurti darbelių
velykinei parodai „Rimi" prekybos centre (Jazminų g.).
Lankytojams ir jų tėveliams vasario 25 d. vyko švietėjiško pobūdžio užsiėmimas apie
pirmosios skubios pagalbos suteikimą, kurį vedė Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistė Renata Kuodienė. Viešnia lankytojus ir jų tėvelius supažindino su pirmosios
skubios pagalbos suteikimu – papasakojo ir pademonstravo, kaip, atsitikus nelaimei, atlikti dirbtinį
kvėpavimą, kaip padėti užspringusiam žmogui greičiau atgaivinti kvėpavimą, kaip, patyrus traumą,
sutvarstyti plaštakos pirštus ir čiurnos sąnarį. Vaikai ne tik stebėjo, kaip reikia teisingai suteikti
pagalbą, bet ir patys mokėsi tai atlikti – imitavo dirbtinį kvėpavimą su specialiu manekenu, tvarstė
vienas kitam pirštus ir čiurnos sąnarį, „gelbėjo" užspringusį draugą. Labai svarbu, kad vaikai ne tik
girdėtų apie pirmąją pagalbą, bet ir praktiškai žinotų, kaip ją suteikti, kaip atsargiai elgtis, kad
nelaimė neatsitiktų.
Kovo 19 d. Vaikų dienos centre lankėsi Visuomenės sveikatos biuro specialistė, kuri vaikams
vedė linijinių šokių užsiėmimą, mankštą, demonstravo šokių žingsnelius.

Jau ketverius metus Vaikų dienos centro lankytojai dalyvauja „Veiksmo savaitėje BE
PATYČIŲ". Šiemet akciją pradėjome užsiėmimu „Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką
atsakingas?" (Mariaus istorija). Vaikams buvo perskaityta istorija apie elektroninių patyčių atvejį
bei pasiūlyta atlikti užduotis („Vaikų linijos" paruoštas užsiėmimas vaikams). Užsiėmimo metu
vaikai ne tik atliko užduotis, bet ir kalbėjo apie patyčias virtualioje erdvėje, dėstė savo mintis ir
dalijosi patirtimi.
Kovo 24 d. Vaikų dienos centro lankytojai surengė akciją „Prisijunk ir tu", skirtą, atkreipti
dėmesį į patyčias bei skatinti pozityvią komunikaciją bendruomenėje. Akcijos metu, vaikai aplankė
Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centrą, lankytojus papuošė „Veiksmo
savaitės BE PATYČIŲ" ženkliukais, vaišino pačių keptais sausainiais ir gamintais desertais, linkėjo
šypsotis ir geriau pažinti vieniems kitus. Abiejų centrų lankytojai dalyvavo bendrose smiginio ir
žiedų mėtymo varžybose, išbandė savo jėgas ir puoselėjo stipresnį tarpusavio ryšį.
Kovo 25 d., tęsdami akciją „Prisijunk ir tu", vykome į Jaunimo parką, dalijome sutiktiems
žmonėms „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" ženkliukus, vaišinome pačių keptais sausainiais,
linkėjome daugiau šypsotis ir siekėme atkreipti dėmesį į patyčias virtualioje erdvėje, Vaikų dienos
centro lankytojai, kalbindami miestelėnus domėjosi ar jiems žinoma, kokiais būdais patiriamos
elektroninės patyčios, kaip jas sutabdyti, informavo apie „Vaikų linijos" teikiamą pagalbą.
„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" metu Vaikų dienos centro lankytojai tarpusavyje dalijosi
geromis emocijomis, stiprino visuomeninius ryšius, įtraukdami tiek pačius mažiausius, tiek garbaus
amžiaus Alytaus miesto gyventojus, Neįgaliųjų dienos centro lankytojus ir savo artimuosius.
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų Vaikų dienos centre vykdoma programa, kurios metu
jaunieji lankytojai supažindinami su įvairiomis profesijomis, karjeros galimybėmis. Kovo 6 d.,
vaikai susitiko su Karo policijos pareigūnu Rolandu Griciumi. Svečias vaikams papasakojo apie
profesiją, paaiškino, kokių charakterio savybių reikia, kad galėtum tapti kariškiu. Be to, pareigūnas
atsakė į vaikų klausimus, pasakojo apie Karo policijos šventes ir kasdienybę. Kovo 12 d. vaikai
susitiko su policijos pareigūnu, kuris papsakojo apie nusikaltimus ir teisinę atsakomybę juos
įvykdžius. Kovo 27 d. susitikimas įvyko su skulptoriumi Mindaugu, kuris papasakojo apie meną,
menininko savybes ir profesiją. Vykdant vaikų supažindinimo su profesijomis programą vaikai
skatinami pasirinkti savo gyvenimo kelią, apsvarstyti karjeros galimybes. Taip pat siekiama skatinti
vaikų pagarbą visoms profesijoms, priminti, jog kiekviena profesija yra garbinga ir reikalinga.
Kovo 31 d. Vaikų dienos centro lankytojai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į Alytaus
miesto teatrą, kur dalyvavo renginyje „Teatronautai“ drauge su režisiere Loreta Liausaite.
Užsiėmimo metu vaiaki žaidė aktyvius žaidimus, kūrė ir vaidino etiudus, mokėsi atpažinti emocijas.
Visą kovo mėnesį kiekvieną antradienį ir penktadienį pageidaujantys Vaikų dienos centro lankytojai
dalyvavo muzikos pamokose, vykstančiose VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, kurias
veda S.Mikalonis. Užsiėmimų metu vaikai groja įvairiais muzikos instrumentais – būgnais,
sintezatoriumi, smulkiąją perkusija ir kt., dainuoja, ruošia pasirodymus šventėms ir renginiams.
Muzikos pamokos turi itin didelę naudą turintiems elgesio ar emocijų sutrikimų, neramiems, labai
aktyviems vaikams – muzikos užsiėmimuose vaikai konstruktyviai panaudoja savo energiją, mokosi
reikšti jausmus per muziką – melodiją, dainą. Grojimas ypač būgnais, ne tik leidžia sukurti ritmą,
bet ir reikalauja daug jėgų, todėl vaikai gali panaudoti perteklinę energiją. Pastebėta, jog vaikai,
kurie kitų užsiėmimų metu nesukaupia ir neišlaiko dėmesio, neturi motyvacijos, itin gerai pasirodo
muzikos užsiėmime, ypač grojant muzikos instrumentais.

Kovo mėn. pabaigoje vaikai vyko į Swedbanką, AB ir prekybos centrą RIMI, kur eksponavo
savo darbelių parodas skirtas artėjančioms šv. Velykoms.
Balandžio 25 d. Vaikų dienos centro lankytojai buvo pakviesti aplankyti tarptautinį šokio
festivalį „Kalbame šokiu 2015“, galimybę apsilankyti vaikams suteikė šokio studijos „Aušrinė“
vadovė Aušra Saulevičiūtė.
Balandžio 30 d. Socialinių paslaugų centre vyko akcijos „Alytiškis-alytiškiui“, skirtos padėti
nepasiturinčioms šeimoms auginti vaikus, padėkos renginys, kuriame vaikai parodė vaidinimą
„Popietė Vaikų dienos centre.“ Centre lankėsi gausus svečių būrys.
Gegužės 7 d. įstaigoje vyko Mamyčių šventė, kurios metu vaikai deklamavo eilėraščius,
vaidino savo statytą spektaklį pagal pasaką „Pelenė“, buvo rodomas socialinių darbuotojų kurtas
filmukas apie vaikus ir jų mintis apie mamas, demonstruoti vaikų piešti mamų portretai, dovanotos
rankų darbo sagės.
Gegužės 12 d. vyko Vaikų dienos centro lankytojų susirinkimas, kuriame kalbėta apie vaikų
pageidautinas veiklas, jų pasiūlymus ir nusiskundimus. Susirinkimas buvo surengtas siekiant
sukurti vaikams palankesnę ir jaukesnė aplinką Vaikų dienos centre, išsiaiškinti vaikų mėgiamas
veiklas, sužinoti pageidavimus.
Gegužės 20 d. centre lankėsi Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
specialistė Renata Kuodienė, kuri vedė vaikams užsiėmimą apie higienos įpročius, parengė
viktoriną. Vaikai buvo apdovanoti higienos priemonėmis.
Gegužės 26 d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo socialinėje akcijoje „Plauk garlaiviu
Trakuose“, jos metu vyko į Trakus, kur pristatė piešinius konkursui „Mes piešiame Lietuvą“ ir
plaukiojo garlaiviu Galvės ežere.
Gegužės 27 d. įstaigoje vyko Neįgaliųjų dienos centro šventė „Sportas „veža“, kurioje
dalyvavo ir Vaikų dienos centro lankytojai. Šventės metu buvo pastebėtas sužeistas balandis, kurį
vaikai ir neįgalieji pamaitino, o darbuotojos nuvežė į Alytaus regiono gyvūnų globos namus
„Nuaras“.
Gegužės 29 d. buvo rengiama akcija skirta Pasaulinei dienai be tabako, kurios metu vaikai
skatino Neįgaliųjų dienos centro lankytojus, įstaigos darbuotojus ir lauke dirbusius darbininkus
nerūkyti. Akcijos metu buvo dalintos „gėlės“, kaip siūlė Visuomenės sveikatos biuras, tačiau vaikai
„gėles“ pagamino iš abrikosų.
Birželio mėnesį vaikams buvo diegiamos saugaus elgesio gamtoje ir namuose taisyklės.
Atsižvelgiant į vaikams prasidėjusias vasaros atostogas buvo organizuojama veikla laisvalaikio
tematika. Vaikai gamino kūrybinius darbelius, dažnai laiką leido lauke, dalyvavo renginiuose.
Birželio 1 d. vyko renginys Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga. Į Socialinių paslaugų
centrą atvyko Policijos pareigūnai, surengė smagų renginį vaikams, pasirodė Policijos bičiulis
Amsis. Po renginio vyko vaišės. Į renginį buvo pakviesti ir Neįgaliųjų dienos centro lankytojai.
Birželio 3 d. Vaikų dienos centro ir Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus regiono
gyvūnų globos namus „Nuaras“, kur aplankė savo išgelbėtą balandį Čiaką, pavedžiojo šuniukus,
atvežė gyvūnams maisto.
Birželio 4 d. vyko Vaikų dienos centro ketverių metų gimtadienis. Šventė vyko lauke iškylos
principu, į šventę buvo pakviesti įstaigos darbuotojai ir Neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Šventės
metu buvo žaidžiami žaidimai, vaikai vaišinosi socialinės darbuotojos gamintu tortu, naminiais
ledais, kepė dešreles.

Birželio 15 d. Vaikų dienos centro lankytojai Tylos minute paminėjo Okupacijos ir Genocido
dieną, taip pat minėjo Alytaus miesto gimtadienį – klausė pasakojimo kaip Alytus įgijo miesto
vardą, dalyvavo viktorinoje apie Alytų, piešė Alytaus herbą bei dainavo Alytaus miesto himną.
Birželio 15-19 dienomis Vaikų dienos centre vyko žaidimų lauke savaitė „Prisiminkime
senuosius kiemo žaidimus“. Lankytojai kasdien ėjo į kiemą ir žaidė aktyvius komandinius žaidimus,
Birželio 17 d. centre vyko filmų popietė „Nuostabus animacijos pasaulis“, jos metu vaikai
buvo supažindinti su garsiausiomis animacinių filmų gamybos studijomis, papasakota kaip atsirado
animaciniai trumpametražiniai ir ilgametražiniai filmai, vyko animacinių filmų „Pelenė“ (Walt
Disney, 1950 m.) ir „Ledynmetis 2: Eros pabaiga“ (Carlos Saldanha, 2006 m.) peržiūros.
Birželio 19 d. Vaikų dienos centro lankytojai ir jų tėvai vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų,
kur dalyvavo edukacinėje programoje „Duona ne vėju ateina“. Išvyka organizuota vykdant projektą
„Vaikystės vaivorykštė 2“.
Birželio 22 d. Vaikų dienos centre vyko akcija „Kuriame VDC knygą“, kurios metu vaikai į
knygą įrašė savo duomenis, pomėgius, piešė piešinius, taip gilindami tarpusavio ir savęs pažinimą.
Birželio 23 d. vyko Joninių (Rasų) šventė. Vaikai ieškojo paparčio žiedo, žaidė liaudiškus
žaidimus, iškylavo lauke. Šventės metu siekta supažindinti vaikus su liaudiškomis tradicijomis ir
papročiais, senovinėmis pramogomis.
Per III ketvirtį Vaikų dienos centre buvo gausu veiklos, renginių, išvykų. Vasaros mėnesiais
daug dėmesio skirta vaikų fizinio ir protinio aktyvumo skatinimui, emocinės ir psichologinės būklės
palaikymui, edukacinei, lavinamąjai veiklai. Centrą daugiau lankė jaunesnio amžiaus vaikai, todėl
didelė dalis veiklos buvo grindžiama žaidimu, atsižvelgiant į tai, jog mažieji lankytojai mokosi
pažinti pasaulį ir įgija įgūdžių žaisdami. Vaikai reguliariai dalyvavo užimtumo specialisto
S.Mikalonio vadovaujamuose muzikos užsiėmimuose. Lankytojams nuolat teikta parama
drabužiais, jos poreikis ypač padidėjo prieš naujus mokslo metus, kadangi vaikai skundėsi turintys
nepakankamai rūbų mokyklai, darželiui. Su vaikais nuolat vykdyti grupiniai ir individualūs
pokalbiai veiklos metu, siekiant užtikrinti emocinę ir psichologinę lankytojų gerovę.
Liepos mėnesį centro lankytojai, ruošdamiesi vasarai dekoravo centro patalpas, ugdydami
savo meninius gebėjimus daug piešė, spalvino, gamino kūrybinius darbelius. Buvo vykdomi maisto
gaminimo užsiėmimai – vaikai gamino valstybės simbolių tematika puoštus desertus Valstybės
dienai paminėti, kepė sausainius. Gaminant maistą vaikams buvo ugdomi kasdieninio gyvenimo
įgūdžiai, skatinta rinktis alternatyvas nesveikam maistui. Vaikai dažnai laiką leido lauke, kur žaidė
aktyvius žaidimus, mankštinosi, atlikinėjo pratimus su gimnastikos priemonėmis. Lankytojai nuolat
prižiūrėjo daržą ir šiltnamį, kuriuose augina įvairias daržoves.
Liepos 2 d. centre buvo surengta šventė „Aktyvi, bet saugi vasara“. Šventėje dalyvavo Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio
pareigūnės Irena Jevdokūnina, Ieva Baziukevičiūtė, Karolina Jazukevičiūtė, kurios surengė vaikams
smagias sportines rungtynes. Taip pat vaikams buvo diegiamos saugaus elgesio taisyklės, rodomi
šios tematikos filmukai.
Liepos 7 d. Vaikų dienos centre buvo minima Valstybės diena, jos metu vaikai vaišinosi
desertais, buvo supažindinti su minimos dienos prasme, istorija, reikšme tautai. Vėliau buvo
suorganizuota pažintinė išvyka į Alytaus Jaunimo parką „Pažinkime Jaunimo parko skulptūras“. Jos
metu vaikai buvo supažindinti su skulptūromis, jų pavadinimais, atsiradimo istorija, išbandė parke
įrengtas vaikų žaidimų ir sporto aikšteles.

Liepos 8 d. centro lankytojai ir jų tėvai vyko į Druskininkus, kur susipažino su natūralaus
mineralinio vandens gydomosiomis savybėmis, jo panaudojimu žmogaus sveikatos atgavimo,
išsaugojimo ir stiprinimo tikslais. Taip pat susipažino su miestu, aplankė miško muziejų „Girios
Aidas“. Išvyka buvo suorganizuita vykdant projektą „Esu sveikas ir laimingas“, kuriam
finansavimas skirtas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos
programos 07.01.01.01 priemonę.
Liepos 27 d. Vaikų dienos centre vyko lankytojų surengta šventė „Vasaros šėlsmas“, kurios
metu vaikai demonstravo savo talentus, šoko, dainavo, atliko muzikinius etiudus. Šventė
suorganizuota lankančių vaikų iniciatyva.
Rugpjūčio mėnesį centro lankytojams buvo organizuojama aktyvi veikla, kuria siekta vaikus
aktyvinti, gerinti jų fizinę ir emocinę sveikatą, plėsti žinias, pasaulėžiūrą, ugdyti meniškumą. Vaikai
prižiūrėjo centro teritorijoje esantį daržą ir šiltnamį, rinko derlių, valgė šviežias sezonines daržoves
– taip buvo skatinti rinktis sveikesnę mitybą, vartoti daugiau daržovių. Bendradarbiaujant su
Visuomenės sveikatos biuro specilistėmis, vaikai mokėsi šokti taip drauge ruošdamiesi Dzūkijos
vaikų vasaros šventei. Su vaikais vykdyti maisto gaminimo užsiėmimai – gamintas pyragas
tinginys, keptos picos. Taip pat vykdyta kasdienė veikla, vaikai daug piešė, spalvino, taip ugdydami
savo meniškumą ir kūrybingumą.
Rugpjūčio 5 d. centre surengtas „Picų vakarėlis“, kurio metu vaikai patys gamino ir kepė
picas, o vėliau jas valgė žiūrėdami filmą vaikams „Alvinas ir Burundukai 2“ (rež. Betty Thomas).
Gaminant picas siekta parodyti vaikams, jog namie gamintas maistas nebūtinai turi būti nuobodus, o
bet kokį mėgiamą patiekalą, pagaminus pačiam, galima paversti sveikesniu ir naudingesniu.
Rugpjūčio 12 d. buvo paminėta Tarptautinė Jaunimo diena, kurios metu vaikai lankstė
laivelius, ant jū rašė savo svajones, norus. Tuomet vyko prie Nemuno ir paleido savo laivelius į upę.
Rugpjūčio 25 d. VšĮ Alytaus miesto Socialinių paslaugų centre vyko šventė „Dzūkijos vaikų
vasara“, kurios metu į svečius atvyko 12 Dzūkijos regiono vaikų dienos centrų. Šventėje vaikai
demonstravo savo prisistatymus, dalyvavo sportinėse varžybose, kūrybiniuose užsiėmimuose,
sulaukė apdovanojimų. Šventėje dalyvavo gausus būrys svečių, rėmėjų.
Rugpjūčio 28 d. centro lankytojai drauge su Neįgaliųjų dienos centro lankytojais vyko į
pajūrį. Ekskursijos metu vaikai kėlėsi keltu Smiltynės perkėloje, lankėsi Delfinariume, apžiūrėjo
„Albatroso“ paminklą, aplankė Nidą ir vaikščiojo Baltijos jūros pakrante.
Rugpjūčio 31 d. lankytojai vyko į „Policijos ir visuomenės šventę 2015, kuriose susipažino su
Policijos darbu, technika, pamatė karinius automobilius ir ginklus, Priešgaisrinės tarnybos
automobilius, Greitosios medicinos pagalbos techniką. Vaikai bendravo su pareigūnais, mokėsi
saugaus eismo, domėjosi kraujo donoryste.
Rugsėjo mėnesį, prasidėjus naujiems mokslo metams, daug dėmesio buvo skiriama vaikų
edukacinei veiklai ir pagalbai mokantis. Su vaikais ruošti namų darbai, skatinta vaikus lankyti
mokyklą, ruošti užduotis. Vaikai kaip ir kitais mėnesiais rūpinosi daržu ir šiltnamiu, rinko gausų
derlių, mokėsi prižiūrėti ir paruošti nuskintas šviežias daržoves. Vykdant veiklą stengtasi su vaikais
leisti laiką gryname ore, dalyvauti renginiuose, žaisti aktyvius ir lavinančius žaidimus, užsiimti
kūrybingumą skatinančia veikla. Vykdyti maisto gaminimo užsiėmimai, ugdyti vaikų socialiniai ir
kasdieniai įgūdžiai.
Rugsėjo 14 d. į centrą atvyko LSDP Alytaus skyriaus pavaduotojas Saulius Ivoška kartu su
Alytaus skyriaus Jaunimiečiais ir aktyviais partijos nariais. Svečiai papasakojo mažiesiems

lankytojams apie savo vykdomą veiklą, apie gražią akciją „Būk primūnas!”, kurią jie noriai vykdo ir
apdovanojo vaikus naudingomis dovanėlėmis – kanceliarinėmis prekėmis ir priemonėmis mokyklai.
Rugsėjo 17 d. centro lankytojai dalyvavo Europos Judriosios savaitės renginyje “Linksmosios
estafetės”, kurį organizavo Alytaus apskrities Visuomenės sveikatos biuras.
Rugsėjo 18 d. Europos paveldo dienai paminėti, vaikai sudalyvavo ekskursijoje “Alytaus
miesto tiltai ir tilteliai” po Alytų, kurią vedė muziejininkas Vidmantas Dunderis.
Rugsėjo 24 d. įstaigoje buvo minima socialinių darbuotojų diena. Šventės metu vaikai
dainavo, sveikino visus socialinius darbuotojus ir socialinį darbą dirbančiuosius ir linkėjo visko ko
geriausia.
IV ketvirtį Vaikų dienos centre vyko įvairūs renginiai tiek centre, tiek mieste. Kasdienės
veiklos metu vaikams sudaromos galimybės patiems rinktis pageidaujamus užsiėmimus — žaisti
kompiuterinius, stalo žaidimus, piešti, spalvinti, žiūrėti televizorių, žaisti vaidmenų žaidimus.
Žaidimas yra svarbi vaiko vystymosi dalis, kadangi vaikais mokosi svarbių gyvenimo įgūdžių,
pasaulio pažinimo, taisyklių kūrimas ir laikymasis skatina savikontrolę. Siekiant lavinti
kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką, su vaikais buvo daromi įvairūs meniniai darbeliai. Maisto
gaminimo užsiėmimų metu buvo kepami pyragai, blynai. Socialinės darbuotojos padėdavo vaikams
ruošti namų darbus.
Išplėsta Vaikų dienos centro veikla leido lankytojams užsiimti užklasine neformaliojo ugdymo
veikla centre, tuo pat metu dalyvaujant kasdienėje, įgūdžių ugdymo, užimtumo veiklose. Vaikai
lankė dainavimo užsiėmimus pas muzikos pedagogę A.Ramanauskaitę ir keramikos užsiėmimus
Neįgaliųjų dienos centre, vadovė R.Šaukevičiūtė. Putinų bedruomenės asociacija Vaikų dienos
centro lankytojus pakvietė dalyvauti žurnalistų būrelyje, kuriam vadovavo žinoma mieste žurnalistė
Daina Baranauskaitė. Vaikai bendravo, mokėsi įvairių žurnalistikos gudrybių, ėmė interviu. Veiklos
užbaigimui buvo sukurtas filmukas, kuris buvo demonstruojamas per Dzūkijos televiziją.
Spalio 1 d. buvo organizuota išvyka į Alytaus VPK sveikinti policijos pareigūnų Policijos
dienos proga. Vaikai atvykę į komisariatą dovanojo Prevencijos poskyrio pareigūnams savo
gamintas medžiagines policijos mašinėles, dėkojo, už policijos atliekamą darbą. Policijos
pareigūnai atsidėkodami vaikams apdovanojo juos atšvaitais.
Spalio 5 d. Tarptautinė mokytojų dienai buvo kepamas pyragas ir vaišinamos darbuotojos. Su
vaikais maisto gaminimo užsiėmimo metu kalbėta apie mokytojo profesiją.
Spalio 13 d. vyko
rudeninė talka, kurios metu buvo tvarkoma įstaigos teritorija. Talkoje dalyvavo Vaikų ir Neįgaliųjų
dienos centrų lankytojai. Po talkos buvo vaišinamasi vaikų keltais pyragais ir arbata iš įstaigos
teritorijoje esančiame darže užaugintų žolelių.
Spalio 19 d. Vaikų dienos centro ir Neįgaliųjų dienos centro lankytojų rudens darbelių paroda
buvo pristatyta į banką „Swedbank“.
Spalio 28 d. Vaikų dienos centre vyko užsiėmimas apie imuninės sistemos stiprinimą ir
išsaugojimą, kurį vedė Visuomenės sveikatos biuro specialistės. Užsiėmimas apie imuninės
sistemos išsaugojimą ir stiprinimą – viena iš Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vykdomo
projekto „Esu sveikas ir laimingas“ veiklų, kuriam finansavimas skirtas įgyvendinant Alytaus
miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos programos 07.01.01.01 priemonę.
Spalio 30 d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į PC „RIMI“, kur buvo pakviesti pjaustyti
moliūgo. Vaikai užsiėmė smagia menine veikla, susipažino su darbo parduotuvėje specifika.

Lapkričio mėnesio antrojoje pusėje pradėtas pasiruošimas didžiosioms metų šventėms,
gaminti darbeliai, dekoracijos. Daug dėmesio skirta vaikų elgesio problemoms, vykdyti
individualūs pokalbiai, vaikams teikta visokeriopa pagalba ir parama.
Lapkričio 4 d. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre pradėta eksponuoti Vaikų dienos
centro lankytojų darbelių iš antrinių žaliavų paroda. Šiai parodai darbeliai gaminti iš stiklo,
popieriaus, plastiko, audinių.
Lapkričio 4-6 dienomis vyko pasiruošimas Pyragų dienai. Su vaikais iškepta 13 įvairių
pyragų.
Lapkričio 6 d. vyko Pyragų diena, kurios metu Vaikų dienos centre ir Alytaus miesto
savivaldybėje buvo pardavinėjami lankytojų kepti pyragai. Surinktos lėšos skirtos vaikų, lankančių
Vaikų dienos centrą, reikmėms. Šventę rėmė Putinų-Likiškių bendruomenės taryba.
Lapkričio 12 d. Vaikų dienos centre vyko užsiėmimas apie sveiką mitybą, kurį vedė
Visuomenės sveikatos biuro specialistės. Užsiėmimas apie sveiką mitybą – viena iš veiklų Alytaus
miesto socialinių paslaugų centro vykdomo projekto „Vaikystės vaivorykštė 2“, kuris
finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, įgyvendinant priemonę „Vaikų
dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas
vaikams ir šeimoms, įgyvendinant Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.“
Lapkričio 25 d. Vaikų, Neįgaliųjų ir Krizių centrų lankytojai dalyvavo Alytaus VPK
Prevencijos poskyrio pareigūnų organizuotame renginyje skirtame kovos su smurtu dienai.
Pareigūnai demonstravo filmukus apie patyčias, pasakojo apie įvairias smurto formas, pasekmes ir
prevenciją, vyko diskusija.
Lapkričio 26 d. Vaikų dienos centre organizuotos „Kūrybinės dirbtuvės“, kurių metu
architektė ir interjero dizainerė J.Jakubauskaitė mokė lankytojus pasigaminti kalėdinius žaisliukus
naudojant antrines žaliavas.
Lapkričio 28 d. Socialinių paslaugų centre vyko Draugų dienos renginys, kurį organizavo
muzikos mokytoja A.Ramanauskaitė. Renginyje dalyvavo Vaikų dienos centro ir Neįgaliųjų dienos
centro lankytojai, A.Ramanauskaitės mokiniai ir jų tėveliai.
Gruodžio mėnesį su vaikais vykdyta edukacinė, meninė veikla, ugdyti lankytojų įgūdžiai.
Artėjant didžiosioms metų šventėms daug dėmesio buvo skiriama Kalėdų darbelių ir dekoracijų
gaminimui, pokalbiams apie Adventą, Kalėdas, laukimo prasmę. Su vaikais taip pat vykdyti maisto
gaminimo užsiėmimai, individualūs pokalbiai, kasdienė veikla.
Gruodžio 1 d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Neįgaliųjų dienos centro renginyje
skirtame Tarptautinei Neįgaliųjų dienai, kurio metu taip pat vyko Neįgaliųjų dienos centro
lankytojų foto darbų parodos „Pasaulis Dievo vaikų akimis“ atidarymas. Vaikų dienos centro
lankytojai pasveikino neįgaliuosius įteikdami savo pagamintas medžiagines gėlytes.
Gruodžio 4 d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus dailiųjų amatų mokyklos
Kalėdinėje mugėje, kur prekiavo savo gamintais darbeliais.
Gruodžio 7 d. banke „Swedbank“ pradėta eksponuoti Vaikų dienos centro lankytojų kalėdinių
darbelių paroda.
Gruodžio 10 d. Vaikų dienos centro ir Krizių centro lankytojams buvo surengta Adventinė
popietė, kurioje dalyvavo klebonas V. Simanaitis, vyko adventinės vaišės, skambėjo centro
užimtumo specialisto S.Mikalonio atliekamos giesmės.

Gruodžio 16 d. Vaikų dienos centre apsilankė Alytaus Jotvingių gimnazijos gimnazistai, kurie
padovanojo vaikams gražią šventę. Renginio metu svečiai dainavo, grojo, pasakojo istorijas, įtraukė
dalyvius į smagius žaidimus ir apdovanojo dovanėlėmis.
Gruodžio 17 d. vyko Kalėdinis renginys Vaikų ir Neįgaliųjų dienos centrų lankytojams.
Krizių centro veikla
Krizių centre dirbantis socialinis darbuotojas ir psichologas teikia intensyvią krizių įveikimo
pagalbą asmeniui, kuris dėl susiklosčiusių aplinkybių šeimoje išgyvena krizę: orientuojamasi į
žmogaus savijautą, akcentuojami jo jausmai, siekiama sužinoti, kaip klientas atsidūręs krizėje
suvokia šią situaciją ir ką jis pasiryžęs padaryti, kad įveiktų kilusius sunkumus. Sprendžiant
susidariusią krizinę situaciją siekiama ugdyti asmens brandą ir gebėjimus įveikti krizes. Be
individualių konsultacijų, socialinis darbuotojas ir psichologas palaiko ryšį su kliento artimaisiais,
siekdamas į pagalbos procesą įjungti ir likusius šeimos narius. Kontakto metu asmuo
informuojamas apie užimtumo galimybes ir jų naudą įveikiant krizę.
2015 m. įvyko 31 krizė 25 šeimose (krizė kartojosi ir tose pačiose šeimose). Vienuolikoje
šeimų buvo vartojamas alkoholis, vienoje šeimoje buvo smurtaujama, vienoje šeimoje – artimojo
netekimas, dėl pajamų netekimo įvyko šešiolikoje šeimų krizinė situacija, dvejose šeimose krizinė
situacija įvyko dėl kitų priežasčių (vaikų liga, tėvo liga).

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

900

Suteiktos
paslaugos
šeimoms

2015 m. krizių centro veikla

20

24

Tėvų palaikymo
grupės

Tėvų užimtumo
grupės

18

50

20

Parama maisto
Renginiuose
Asmenys, kurie
produktais
dalyvavę asmenys
gydėsi nuo
alkoholio
vartojimo
priklausomybės

Krizinių atvejų metu 2015 m. šeimoms suteikta 900 paslaugų. Organizuojamose Tėvų
palaikymo grupėse 2015 m. dalyvavo 20 asmenų, Tėvų užimtumo grupėse 24 asmenys. Parama
maisto produktais buvo suteikta 18 šeimų. 2015 m. vykusiuose renginiuose dalyvavo 50 asmenų.
Nuo alkoholio vartojimo priklausomybės 2015 m. gydėsi 20 tėvų (gydymosi išlaidos padengtos iš
projekto lėšų).
Psichologės veikla
2015 m. suteiktos 96 konsultacijos 24 šeimoms, iš jų 21 - socialinės rizikos šeima (26
asmenys) ir 3 - neįgaliųjų įstaigos klientų šeimos (4 asmenys). Psichologo konsultacijai klientus
dažniausiai nukreipia su šeima dirbančios socialinės darbuotojos, neįgaliųjų dienos centro ir krizių
centro darbuotojos. Parengti ir, su klientais dirbančioms socialinėms darbuotojoms, pateikti 38
aprašymai su rekomendacijomis apie psichologo suteiktas paslaugas įstaigos klientams.
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2015 m. suteiktos 96 konsultacijos 24 šeimoms, iš jų 21 - socialinės rizikos šeima (26
asmenys) ir 3 - neįgaliųjų įstaigos klientų šeimos (4 asmenys). 2015 m. įvyko 40 savitarpio
pagalbos grupės susitikimų, kuriuose dalyvavo iš viso 171 asmuo (sąrašinis dalyvių skaičius yra
23). Su Krizių centro socialine darbuotoja lankytasi 52 kartus pas klientus namuose, esančiuose
krizinėse situacijose, su socialinėmis darbuotojomis lankytasi 1 kartą socialinės rizikos šeimose.
2015 m. įvyko 36 užsiėmimai penktadieniais, kuriuose dalyvavo iš viso 218 vaikų (vaikų skaičius
pagal sąrašą yra 39). 2015 m. psichologė skaitė paskaitą tema „Konfliktai ir jų valdymas“. Paskaitos
tikslas – supažindinti socialinės rizikos šeimų tėvus su konfliktų kilimo priežastimis ir požymiais, jų
vystymosi etapais bei pagrindinėmis konfliktų sprendimo elgesio strategijomis.
Tarpininkavimas aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis
Per 2015 m. buvo išduota techninės pagalbos priemonių 34 Alytaus miesto neįgaliesiems ir
pensijinio amžiaus asmenims. 55 Alytaus miesto gyventojai grąžino techninės pagalbos priemones į
centrą.
Išvados:
1. Neįgalių asmenų artimiesiems sudaromos galimybės tęsti darbinę ir visuomeninę veiklą,
nepriklausyti nuo šeimos nario negalės.

PRIEDAI:

Akcija “Alytiškis – alytiškiui”

Akcija “Senojo fontano atgimimas

Įstaiga – vienintelė Lietuvoje, gavusi penkias licencijas savo veiklai vykdyti.

Vyr. socialinė darbuotoja Asta Vyšniauskienė – 2015 m. apdovanota ,,Gerumo žvaigžde”.

Respublikinėje neįgailųjų parodoje-mugėje „Tau Vilniau“.

Pietų Lietuvos regiono Vaikų dienos centrų suvažiavimas “Dzūkijos vaikų vasara”.

