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PATVIRTINTA 

Visuotinio dalininkų susirinkimo 

2018 m. gegužės 10 d. 

protokolu Nr. 13                 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 

                                            2017 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 

(įskaitanat 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 ir 

pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus 

ir prognozes ateinantiems finansiniams metams 

         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; 

• intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

• Socialinė globa: 

• dienos socialinė globa institucijoje; 

• dienos socialinė globa asmens namuose; 
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• trumpalaikė socialinė globa. 

• Aprūpinimas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.  

 

         Veiklų pasiektų rezultatų suvestinė pagal vertinimo rodiklius                                    

 

Socialinių paslaugų rūšys Paslaugų gavėjų skaičius 

pagal tikslines grupes 

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

val/kartais 

 

1. Specialiosios, iš jų:   

1.1.Socialinė priežiūra: 960 asmenys 

192 šeimos 

15747 val. 

  7744 kartai 

 

1.1.1. pagalba į namus 50 asmenų 

41 asmuo (projektas) 

  6743,0 val. 

  7654 val.(projektas) 

1.1.2. socialinės rizikos šeimų 

vaikai socialinių paslaugų centre 

75 vaikai   1350 val. 

1.1.3. socialinių įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas socialinės rizikos 

šeimoms  

 

192 šeimos: 

613 asmenų,  

394 iš jų vaikai 

  6810 kartų 

1.1.4. intensyvi krizių įveikimo 

pagalba socialinės rizikos 

šeimoms  

 

 

1.1.5.psichosocialinė pagalba as-

menims. 

39 šeimos 

167 asmenys 

 

 

 

89 asmenys 

   396 kartai 

 

 

 

 

   538 kartai 

 

1.2.Socialinė globa: 193 asmenys 95 658  val. 

1.2.1. dienos socialinė globa in-

stitucijoje 

51 asmuo 52 724 val. 

1.2.2.dienos socialinė globa na-

muose 

67 asmenys 42 934 val. 

3.1.Tarpininkavimas 

aprūpinant neįgaliuosius tech-

ninės pagalbos priemonėmis: 

  

3.1.1. išduota priemonių asmen-

ims 

3.1.2. grąžino priemones asmenų 

4.1.3. priimta prašymų 

 

20 asmenų 

 

34 asmenys 

21 asmuo 

     29 kartai 

 

     53 kartai 

     29 kartai 
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Iš viso: 

 

1153 asmenys 

192 šeimos 

gavo paslaugas per 2017 metus 

111405 val. 

  7855  kartai 

 

 

 

Projektinė veikla VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre 

           VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikė  paraiškas projektams ir 

labdaringoms akcijoms, tad 2017 m. įstaiga aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje, nes buvo 

gautas finansavimas šiems  projektams: 

          1. Iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: 

 Nuo 2014 metų VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre tęsiamas projektas 

Vaikų dienos centrams.  2017 metais toliau buvo vykdomas projektas „Vaikystės vaivorykštė 3“ 

pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Plėsti vaikų dienos centrų 

savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų 

šeimoms“.  Šio projekto “ tikslas - teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centrą 

lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Jiems buvo organizuota įgūdžių ugdymo, užimtumo, 

prevencinė veikla, vaikams buvo teikiamas nemokamas maitinimas darbo dienomis. Rengti maisto 

gaminimo, rankdarbių, kūrybiniai užsiėmimai, išvykos, ekskursijos, laisvalaikio užimtumas, 

sportinė veikla, šventės, renginiai. Projektas vykdytas kovo – gruodžio mėnesiais.  

                      2. Lietuvoje pradėta įgyvendinti institucinės globos pertvarka. Pirmame etape 

kuriamas tvirtas socialinės globos įstaigų pokyčių pagrindas, išbandoma naujos paslaugos. Viena iš 

jų – „laikino atokvėpio“ paslauga vaiko ar suaugusiojo, turinčio negalią, šeimai ar globėjams 

(rūpintojams). Projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ įgyvendina Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų 

reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas, kaip pasirengimas 

pertvarkos vykdymui, truks iki 2018 metų balandžio mėn. Vėliau, iki 2020 metų, bus vykdoma 

paslaugų infrastruktūros plėtra ir teikiamos naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms. VšĮ Alytaus 

socialinių paslaugų centras pirmasis Lietuvoje su projekto vykdytoju pasirašė sutartį dėl laikino 

atokvėpio paslaugų teikimo Neįgaliųjų dienos centre 2017 m.  

                    Laikino atokvėpio paslauga buvo populiari tarp paslaugos gavėjų tėvų bei globėjų. 

Klientai ir jų artimieji buvo patenkinti paslaugų teikimu ir mielai naudojosi teikiama paslauga, todėl 

3360 paslaugų valandų buvo suteikta jau š. m. kovo 24 d. Kai kuriems klientams, pasinaudojus 

paslauga jiems reikiamu laikotarpiu ir toliau nepareiškus pageidavimo dalyvauti projekte, jų 

valandos buvo perskirstytos esamiems paslaugų gavėjams, kurie pageidavo gauti daugiau paslaugų 

valandų. Matydami, kad paslauga labai reikalinga, suteikėme papildomas paslaugas iki 30 % 

daugiau paslaugų gavėjų. Paslauga buvo teikiama vadovaujantis sutartyje numatytais reikalavimais.  

    3. Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais Elko 

miesto savivaldybe 2016 metais teikė ir laimėjo projektą „Augančios socialinės pasienio 

iniciatyvos“. 2017 m. jis buvo pradėtas įgyvendinti. Projekte  buvo numatyta Alytaus miesto 

socialinių paslaugų centro, kaip projekto partnerio, teritorijos aptvėrimas, takų, stoginės, baseino, 

apšvietimo tinklų rekonstrukcija, kraštovaizdžio suformavimas (sodo, vaismedžių, krūmų, daržo, 
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šiltnamio įrengimas); verslumo užsiėmimai negalią turintiems asmenims, šeimos, bendruomenės 

atsakomybės, bendro darbo, pasitikėjimo, pasienio bendradarbiavimo modelio sukūrimas. 

4. Parengtas ir 2018 metais bus pradėtas įgyvendinti naujas projektas „Atvertas langas 

į pasaulį Luko (Elk) ir Alytaus vaikams“. Tai antrasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais 

projektas, skirtas Alytaus ir Luko (Elk) miestų bendruomenėms. Luko (Elk) miesto savivaldybė ir 

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, siekdami būti socialiai atsakingais, įgyvendina naujas 

inovatyvias socialines iniciatyvas. Projekto partneriai kovoje su skurdu, socialine atskirtimi, 

patyčiomis mokyklose ir namuose, smurtu, siekia pagelbėti socialinės rizikos vaikams,  

jaunuoliams, jų šeimoms. Būti bendruomenės užribyje, už kurio gyvena gerbiami ir protingi vaikai, 

dažnai nesuteikiama galimybė tiems, kurie gyvena kitaip. Kalbų ir amato mokymasis atvers naujas 

galimybes pažeidžiamos grupės dalyviams. Įgyvendinant projektą tikslinės grupės dalyviai ne tik 

kartu mokysis anglų kalbos, dalyvaus vasaros stovykloje, bet taip pat įgis kalbėjimo ir komandos 

formavimo žinių, kurs pasienio angelus - vilties, pasitikėjimo ir svajonės simbolį. Pasienio projektas 

skirtas atverti naujas galimybes rizikos vaikams, jaunimui, jų šeimoms, taip pat ir mokytojams bei 

socialiniams darbuotojams. Sprendžiant socialines problemas visada turi būti komandinis darbas, 

todėl projektas "Atvertas langas į pasaulį Luko (Elk) ir Alytaus vaikams" yra puikus pavyzdys kaip 

pasiekti pasitikėjimo, pagarbos. Projekto trukmė 12 mėnesių. 

Įstaigos veiklos planai: 

• Vykdyti tarptautinius projektus su įstaigos infrastruktūros gerinimu ir pritaikymu 

neįgaliųjų poreikiams bei kovoti su skurdu, socialine atskirtimi, patyčiomis mokyklose ir namuose, 

smurtu, siekinta pagelbėti socialinės rizikos vaikams,  jaunuoliams, jų šeimoms.   

• Išlaikyti ir plėsti šiuo metu teikiamų paslaugų apimtis. 

• Pradėti teikti paslaugas, susijusias su apgyvendinimu bei asmeninio asistento paslaugomis. 

Veiklos prognozės: 

• vykdyti įstaigos įstatuose numatytas veiklas, siekiant geresnės jų kokybės; 

• kurti įstaigos vertybių ir įsitikinimų sistemą, t.y. organizacinę kultūrą. 

2. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkai ir kiekvieno 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 2017 m. metų pradžioje – 54365,73 Eur 

ir pabaigoje – 54365,73 Eur. 

            2.2. Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, 

įnašų vertė 2017 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 Finansavimas Finansavimo šaltinis Suma (Eur) 

Socialinės 

apsaugos 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Socialinėms paslaugoms (perduotoms savivaldybei)  358199,78 

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 217100,00 

Bendrosios dotacijos kompensacijos (nuo 2015 m) 7600,00 

Veiklos pajamų lėšos 1188,00 
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 Viso 584087,78 

Šeimos 

gerovės ir 

vaiko teisių 

apsaugos 

politikos 

įgyvendinimas 

Socialinių 

paslaugų 

priežiūros 

departamentas 

prie SADM 

Valstybės biudžeto lėšos 

Projektas „Vaikystės vaivorykštė 3“. 

10109,00 

 Viso 10109,00 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Valstybės biudžeto lėšos 

Priemonė – finansuoti viešuosius darbus 

939,46 

Alytaus 

teritorinė darbo 

birža 

Valstybės biudžeto lėšos 

Priemonė – finansuoti viešuosius darbus 

Priemonė – subsidijos darbo vietai 

 

1318,88 

1537,16 

  Viso 3795,50 

Socialinės 

apsaugos 

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 7452,33 

Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių fondas pagal Labdaros ir paramos 

įstatymą galintiems gauti paramą 

423,48 

 Viso 7875,81 

 Iš viso 605868,09 

  

    Gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

Išlaidų straipsnio pavadinimas Suma (Eur) 

Darbo užmokestis 445350,97 

Socialinio draudimo įmokos 138484,31 

Mityba 7356,00 

Komunalinės paslaugos (šildymas) 1188,00 

Kvalifikacijos kėlimas 2800,00 

Kitos prekės 2240,00 

Kitos paslaugos 8448,81 

Iš viso 605868,09 

 

              Projektas LT-PL-1R-016 „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ finansuojamas iš 

dviejų šaltinių 15 % savivaldybės biudžetas ir 85 % ES lėšų. Projekto išlaidos iš viso 2016774,12 

Eur, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2018-06-30. 

 

Projekto LT-PL-1R-016 „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ 2017 metų finansavimas 

 

Programa Valstybės 

funkcija 

Finansavimo šaltinis Suma (Eur) 

(KO 

finansavimas) 

Suma (Eur) 

(Apyvartinės) 

23.01.01.15 10.01.02.40 Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms 

vykdyti 

22102,72 125315,37 

Bendrosios dotacijos kompensacijos (nuo 2015 6801,31 38540,74 
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m) 

 Viso 28904,03 163856,11 

 

Projektas LT-PL-1R-016 „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ gautų lėšų panaudojimas 

pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 

Finansavimo šaltinis Savarankiškoms savivaldybės 

funkcijoms vykdyti 

Bendrosios dotacijos 

kompensacijos (nuo 2015 m) 

Finansavimo šaltinis  (KO 

finansavimas) 

 

(Apyvartinės) 

 (KO 

finansavimas) 

 

(Apyvartinės) 

Išlaidų straipsnio pavadinimas Suma (Eur) 

 

Suma 

(Eur) 

 

Suma (Eur) 

 

Suma (Eur) 

 

Darbo užmokestis   657,45 3725,61 

Socialinio draudimo įmokos   200,00 1166,63 

Kitos prekės   752,50 4297,49 

Kitos paslaugos   5492,77 31125,64 

Pastatai ir statiniai (rekonstrukcija) 6801,31 38540,74 15000,00 85000,00 

Iš Viso 6801,31 38540,74 22102,72 125315,37 

 

Gautos veiklos pajamos per finansinius metus 

 

Paslaugos pavadinimas Suma (Eur) Suma (Eur) 

Dienos socialinė globa institucijoje 24577,90  

Dienos socialinė globa asmens namuose 30032,14  

Socialinė priežiūra asmens namuose 7801,25  

Socialinė priežiūra asmens namuose (paslaugų 

sutartis 2016-12-16 Nr.SR-2050 (3.9.) 

9352,33 19481,10 

Dienos socialinė globa institucijoje (Alytaus rajono 

savivaldybė) 

 14695,07 

Laikino atokvėpio  įstaigoje paslauga (Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM) 

 19486,20 

Viso 71763,62 53662,37 

Patalpų nuoma 1188,00  

 

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 2017 metus – 990 Eur. 

Perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2017 metus – 0 Eur. 

5. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro sąnaudos per finansinius metus  – 

810785,33 Eur, iš jų – darbo užmokesčio sąnaudos 508593,31 Eur., socialinio draudimo sąnaudos -

158633,06 Eur. 

6. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų skaičius finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje 

          Darbuotojų skaičius 2017 metų pradžioje –  76 darbuotojai (iš jų 2 tikslinėse atostogose); 
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 Darbuotojų skaičius 2017 metų  pabaigoje – 85 darbuotojai (iš jų 3 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 – 17470,07 Eur iš jų 

už projeto vykdymą 3242,64 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 dalininkais susijusiems 

asmenims 

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais 

nebuvo. 

 

            PASIEKTŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS 

         Darbuotojų kompetencijų didinimas ir bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Per 

2017 m. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus gavo: 2 vadovai, 3 padalinių vedėjai, 38 socialiniai 

darbuotojai, 2 administracijos darbuotojai – iš viso 1153 mokymo valandos. Vyresniojo socialinio 

darbuotojo kvalifikacinę kategotriją per metus įgijo 8 darbuotojai. 

         Iš viso įstaigoje per jos veiklos laikotarpį sudaryta 31 bendradarbiavimo sutartis. Per 2017 m. 

įstaiga pasirašė keturios bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis: 

1. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“  Kauno regionas. 

2. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.  

3. Alytaus miesto moterų krizių centras. 

         2. VšĮ Alytaus J. Kunčino viešąja biblioteka. 

         2017 metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė  as-

menims gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose arba gauti 

institucinę globą. Klientų artimieji buvo konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus 

asmenų poreikius pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvar-

ką. Įstaigoje teikiamos kokybiškos paslaugos, o norint pagelbėti šeimai, atsidūrusiai krizėje, susidū-

rusiai su artimo žmogaus negalia, daug bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis: Socialinės 

paramos skytiumi, Vaiko teisių tanyba, mokyklomis, poliklinika, policija, kultūros įstaigomis ir ki-

tomis institutcijomis. 

         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 namuo-

se ir paslaugų centre; 

• tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;  

• teikiama pagalba šeimoms (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; 
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    -Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuo-

se. 

           Socialinės priežiūros padalinyje teikiamos priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugos 

asmens namuose. 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės administracija paskelbė konkursą pirkti pa-

galbos į namus paslaugą. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui, tapus šio konkurso nuga-

lėtoju, 2017 m. paslaugos namuose buvo  teikiamos dar 41 asmeneniui.   

         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 pre-

kių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas 

įstaigas, teikia kitas, asmeniui buityje svarbias, paslaugas. Pagal kliento poreikį padeda jam nusip-

rausti, išsimaudyti, išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Du kartus per metus tvarko-

ma 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 sava-

rankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams buvo teikiamos asmens higienos, maiti-

nimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavi-

mo paslaugos, kad klientas kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų 

dirbti, turėtų laiko atokvėpiui.  

          Socialinės globos padalinio lankytojai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas institu-

cijoje kiekvieną darbo dieną ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems pritai-

kytu mikroautobusu. Įstaigoje formuojami neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio u-

žimtumo įgūdžiai. Neįgaliųjų dienos centre neįgalieji bendraminčių ir draugų tarpe užsiima mėgia-

ma veikla, integruojasi į visuomenę bei turi lygiavertes galimybes dalyvaujant bendruomenės gyve-

nime. 

          Neįgaliųjų artimieji nuolat konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės žmo-

nių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius, pasiekimus bei savijautą institucijoje. Daromos 

neįgaliųjų asmeninės kūrybinių darbų parodos. Neįgaliųjų šeimų nariai tampa mažiau priklausomi 

nuo šeimos nario negalės, atsiranda galimybė integruotis arba išsilaikyti darbo rinkoje. 
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Neįgaliųjų dienos centre 2017 m. vyko šie renginiai: 

 

I ketvirtis. Sausio 13 d. lankytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje,  skirtoje Sausio 13 - osios aukoms 

atminti. Žvakelių liepsnele, tyla ir susikaupimu centro lankytojai ir darbuotojai pagerbė žuvusiųjų 

atminimą.  

Sausio 31 d. lankytojai vyko į Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojamą edukacinį užsiėmimą 

,,Popieriaus gamyba“. Muziejininkė O.Sakevičienė papasakojo popieriaus atsiradimo ir gamybos 

paslaptis, susipažindino su popieriaus istorija nuo Kinijos iki Europos. Vėliau neįgalieji patys 
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gamino rankų darbo popierių senoviniu būdu, norėdami susipažinti su senolių duonos kepimo 

tradicijomis ir papročiais.  

Vasario 7 d. Centro lankytojai vyko į Alovės bendruomenės centro edukacinę programą ,,Viskas 

apie duoną Alytaus krašte“. 

Vasario 28 d. Socialinių paslaugų centre šurmuliavo Užgavėnių šventė. Šokome šokius, dainavome 

dainas, stebėjome Lašininio ir Kanapinio kovą, deginome Morę, žaidėme žaidimus ir, žinoma, vai-

šinomės gardžiais blynais. 

Kovo 9 d. prekybos centre RIMI vyko Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dovanota šventė-

mugė. Su šiuo prekybos centru mus sieja gražus bendravimas. Jie  – vieni iš aktyviausių įstaigos 

rėmėjų. Šįkart tai buvo ne tik prabėgusios Kaziuko mugės šurmulys, bet ir artėjančios Kovo 11-

osios paminėjimas. Grojo Neįgaliųjų dienos centro lankytojų kapela (vadovas S. Mikalonis). Preky-

bos centro pirkėjai galėjo apžiūrėti ir įsigyti Neįgaliųjų dienos centro lankytojų ir darbuotojų gamin-

tų papuošalų, veltų ir keramikos gaminių, o Vaikų dienos centro lankytojai demonstravo atvirukus, 

skirtukus, dekoruotus kiaušinius ir kitus rankdarbius. 

Kovo 20 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai paminėjo Žemės dieną. Visi neįgalieji rinkosi į salę, 

kur užimtumo specialistė R. Baranauskienė pakvietė į kūrybines dirbtuves. Kūrybinių dirbtuvių me-

tu centro lankytojai piešė žemės vaizdus ir gamino vėjo malūnėlius, piešdami diskutavo apie mūsų 

planetai iškilusius pavojus ir gamtos saugojimą,dalijosi savo žiniomis, kaip kiekvienas galėtų prisi-

dėti prie mūsų Žemės saugojimo. Pagamintais vėjo malūnėliais papuošėme įstaigos pievelę, apjuo-

sėme rankomis tarytum visą žėmės rutulį, taip  parodydami meilę ir pagarbą mūsų Žemei. 

Kovo 21 d. popietę lankytojai praleido aktyviai. Įstaigos lankytojams kartu su Alytaus neįgaliųjų 

sportinio sveikatingumo klubo ,,Viltis“ nariais buvo organizuotos smiginio varžybos, kurioms va-

dovavo klubo ,,Viltis“ pirmininkas A. Tatulis.  

II ketvirtis. Balandžio 4 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į spektaklį ,,D efektas“. Spek-

taklis pastatytas pagal S. Worland knygą ,,Popieriniai lėktuvėliai“. Dėkojame Alytaus miesto teatro 

trupės administratorei V. Abromavičienėi bei visam teatro kolektyvui  už kvietimą ir galimybę pa-

matyti šią premjerą. 

Balandžio 6 - oji saugaus eismo diena. Neįgaliųjų dienos centre vyko viktorina ,,Saugus kelyje”, 

visi drauge pasikartojome saugaus eismo taisykles. 

Balandžio 27 d. lankytojai dalyvavo kūrybinese dirbtuvėse „Skirtukas knygai“, kurios vyko Alytaus 

Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale. Kūrybinės dirbtuvės skirtos Nacionalinei 

bibliotekų savaitei paminėti, kurios šūkis – „Tu esi biblioteka“. Padedant Alytaus Likiškėlių pag-

rindinės mokyklos mokytojai G. Karnilienei, neįgalieji, sukūrė savitų ir originalių skirtukų kny-

goms. 

Gegužės 2 d. lankytojų darbų parodos ,,Karoliukų sūkury“ atidarymas įstaigos galerijoje, vadovė 

socialinė darbuotoja L. Stalioraitienė. 

Gegužės 9 d. patys gražiausi žodžiai bei skambančios dainos buvo skirtos, gegužės 9 dieną VšĮ Aly-

taus miesto socialinių paslaugų centre, gausiai susirinkusioms mamoms į šventę ,,Tau, Mamyte“. 

Išreikšdami dėkingumą mamoms, Vaikų ir Neįgaliųjų dienos centrų lankytojai dovanojo koncertą ir  

įteikė pačių rankomis ir su didžiausia meile paruoštas dovanėles.  

Gegužės 30 d. lankytojai dalyvavo jau tradicine tapusioje sporto šventėje – ,,Sportas ,,veža“. Neįga-

liųjų ir vaikų dienos centrų lankytojai, varžėsi: estafečių, žiedų metimo  rungtyse bei žaisdami šaš-
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kėmis. Varžybose pralaimėjusių nebuvo – visi buvo apdovanoti Padėkos raštais. Šios šventės tikslas 

– skatinti centro lankytojus sportuoti ir rūpintis savo sveikata. 

Birželio 1 d. lankytojai dalyvavo  Alytaus miesto savivaldybės ir VŠĮ ,,Savanorystės tiltai” organi-

zuojamoje akcijoje ,,Taikos glėbys”. Kaip simbolį artėjančios olimpinės dienos  proga, visi gavo po 

lanką. 

Birželio 16 d. lankytojai dalyvavo edukacinėje programoje, kurioje sužinojo, kaip Jonines švęsdavo 

mūsų senoliai. 

III ketvirtis. Liepos 3 d. VšĮ J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale atidaryta neigaliųjų 

pirografijos darbų paroda „Moku, galiu, padarau“, vadovas užimtumo specialistas K. Šlekys. 

Liepos 11 d. neįgalieji pabuvojo ant Baltosios rožės pėsčiųjų tilto, prie Jotvos vartų, Dainų slėnyje. 

Liepos 14 d. neįgalieji dalyvavo 6-ąjame Vaikų dienos centro gimtadienyje. 

Liepos 19-20 dienomis įstaigos socialiniai darbuotojai dalyvavo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos 

bendradarbiavimo programos projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ mokymuose 

Luko (Elko) mieste. Jiems buvo perteiktos ne tik teorinės žinios, bet kartu atliktos ir praktinės 

užduotys sprendžiant įvairias situacijas: konfliktas rizikos šeimoje dėl alkoholio vartojimo, 

psichologinis smurtas tarp jaunuolių, emocinis išsekimas negalią prižiūrinčiam asmeniui, socialinių 

įgūdžių formavimas vienišai motinai ir kitos užduotys. 

Rugpjūčio 2 d. VšĮ J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale atidaryta neigaliųjų darbų 

paroda ,,Karoliukų sūkury“. 

Rugpjūčio 7 d. Įstaigos parodų galerijoje atidaryta neįgaliųjų pirografijos darbų paroda „Moku, 

galiu, padarau“vadovas užimtumo specialistas K. Šlekys. 

Rugpjūčio 22 d. neįgalieji dalyvavo edukacinėje programoje Alytaus profesinio rengimo centre 

įsikūrusioje Neįgaliųjų kepyklėlėje. Padedant  kepyklėlės darbuotojams, iš jau išminkytos tešlos, 

visi kočiojo ir iš formelių spaudė sausainius. Iškeptus skanėstus lankytojai margino šokoladu, 

pabarstukais ir riešutais. Susirinkę į bendrą patalpą visi vaišinosi arbata ir sausainiais, dalijosi 

įspūdžiais. 

Rugpjūčio 23 dieną neįgalieji praleido Druskininkuose. Jie lankėsi Druskininkų socialinių paslaugų 

centre, K. Dineikos parke, Baltarusijos sanatorijos baseine. 

Rugpjūčio 29 dieną neįgalieji dalyvavo Pietų Lietuvos regiono Vaikų dienos centrų suvažiavime 

„Dzūkijos vaikų vasara“. Neįgaliuosiems labiausiai patiko LSMU Kinologijos centro profesionalios 

kaniterapijos tarnyba, kuri vedė užsiėmimus su vaikais ir šunimis. 

Rugsėjo 3 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai, lydimi darbuotojų, keliavo į respublikinę 

neįgaliųjų bendruomenės mugę – koncertą – šventę „Tau, Vilniau!”. Neįgalieji turėjo galimybę 

prekiauti savo sukurtais darbais, taip pat įsigyti suvenyrų, meninių dirbinių, pasiklausyti 

nuotaikingų kaimo kapelos pasirodymų, šauniai pasilinksminti.  

 O neįgaliųjų kapela, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Mikalonio, koncertavo Gausių 

šeimų feitivalyje. 

Rugsėjo 7 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į J. 

Kunčino bibliotekos Vidzgirio filialą ir dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ,,Burbulas tavo delne“. 

Padedant užimtumo specialistei R. Baranauskienei, dalyviai mokėsi gaminti puošnias dekoracijas. 

Rugsėjo 15 d. Neįgalieji, lydimi darbuotojų, keliavo į teatralizuotą šventę – mugę  „Lazdijų ruduo 

2017”.  

Rugsėjo 27 d. Neįgaliųjų dienos centre lankėsi Druskininkų socialinių paslaugų centro viltiečiai 

(sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija). Jie Socialinio darbuotojo dienos proga atvežė 

nuostabią, nuotaikingą meninę programą. Kaip tolimesnės draugystės garantas buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis. 

Rugsėjo 27-28 dienomis įstaigos socialiniai darbuotojai dalyvavo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos 

bendradarbiavimo programos projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ mokymuose 

Luko (Elko) mieste. Projekto dalyviai išklausė mokymus, kurių metu buvo nagrinėjamos žmonių, 



 

12 

 

kurie atsiduria sudėtingose gyvenimo situacijose, problemos: bedarbystė, benamystė, sveikatos 

problemos. Socialiniai darbuotojai studijų vizito metu lankėsi nakvynės namuose, buvo 

diskutuojama apie socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, taip pat lankytasi 

ir  dienos centre, kuris teikia paslaugas asmenims, sergantiems Alzheimerio liga bei kitais psichikos 

sutrikimais, Socialinės integracijos centre „AlterCIS“ ir socialinėje parduotuvėje, kurioje apmokomi 

dirbti bedarbiai. 

IV ketvirtis. Spalio 5 d. Tarptautinei veltinio dienai skirtos kūrybinės dirbtuvės ir neįgaliųjų darbų 

parodos eksponavimas įstaigos galerijoje. Centro lankytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse 

veldami iš vilnos įvairių spalvų kamuoliukus, kūrybines dirbtuves vedė užimtumo specialistė 

Raimonda Baranauskienė. 

Spalio 12 d. popietę įstaigos didžiojoje salėje susirinko neįgalieji, kuriems patinka žaisti smiginį, 

šias varžyba  organizavo Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubo ,,Viltis“ pirmininkas 

Algirdas Tatulis. 

Spalio 24 d. neįgaliųjų dienos centro lankytojams apie kineziterapinės mankštos naudą papasakojo 

ir taisyklingai atlikti pratimus mokė kineziterapeutė Asta Bartkienė. 

Lapkričio 16 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre buvo minima Tarptautinė tolerancijos 

diena. Kadangi tolerancija suprantama kaip pakantumas kitiems, jau ne pirmus metus šiai dienai 

paminėti kartu rinkosi ASPC vaikų dienos centro bei neįgaliųjų dienos centro lankytojai. 

Lapkričio 21 d. Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubo ,,Viltis“ pirmininkas Algirdas 

Tatulis neįgaliesiems organizavo baudų metimo varžybas. 

Lapkričio 27 d. centro lankytojai dalyvavo neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių meninės raiškos festivalyje 

„Džiaugsmo ašara 2017”, kuriame pristatė savos kūrybos spektaklį „Pasimatymas“. Vadovė 

socialinė darbuotoja L. Stalioraitienė 

Lapkričio 30 d. centro lankytojai minėjo Draugo dieną įstaigoje. Kartu su darbuotojomis diskutavo 

apie draugystę kaip vertybę, jos reikšmę žmogaus gyvenime, pasidalino savo mintimis, kas yra 

draugas ir ką reiškia draugiškumas. Taip pat kiekvienas darė atviruką, kurį įteikė savo geriausiam 

draugui. 

Gruodžio 1 d. paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena „Iš širdies į širdį“. Tradicine tapusią šventę jau 

7-jį kartą organizavo Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo bibliotekininkė R. 

Armanavičienė, koncertinę programą dovanojo Dzūkijos pagrindinė mokykla. Taip pat atidaryta 

Neįgaliųjų ir Vaikų dienos centrų lankytojų darbų paroda ,,Amatų karusėlė“. 

Gruodžio 5 d. Alytaus jaunimo centre vyko IV-sis respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų 

konkursas-festivalis ,,Perliukai" Alytaus regione, kuriame dalyvavo daugiau kaip 70 dalyvių. III-ąją 

premiją pelnė centro lankytoja Karolina Petrašiūnaitė (vadovai R. Urbonienė ir S. Mikalonis).  

Gruodžio 6 d. įstaigos lankytojai dalyvavo mugėje, Alytaus dailiųjų amatų mokykloje.  

Gruodžio 7 d. neįgalieji lankėsi Dainavos kino teatre ir žiūrėjo filmą ,,Meškiukas Padingtonas 2“. 

Po to dar apsilankė perkusinių lauko muzikos instrumentų aikštelėje viešoje erdvėje, miesto 

centriniame parke. 

Gruodžio 7 d. popietę neįgaliųjų dienos centro lankytojai praleido aktyviai. Įstaigos lankytojams 

kartu su Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubo ,,Viltis“ nariais buvo organizuotos,,Hel 

Pong" varžybos, kurioms vadovavo klubo ,,Viltis“ pirmininkas A. Tatulis.  

Gruodžio 13 d.  paminėta Šviesos diena, Šv. Liucijos. Popietyės metu socialinė darbuotoja Laimutė 

Stalioraitienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Rasa Skidzevičienė neįgaliesiems papasakojo apie 

šios dienos prasmę. 

Gruodžio 20 d. neįgaliųjų dienos centre vyko Kūčių popietė, kurioje apsilankė šv. Brunono 

kverfurtiečio parapijos klebonas V. Simanaitis, pakvietęs bendrai maldai, palaiminęs Kūčių stalą ir 

pakvietęs laužti kalėdaitį. 

Gruodžio 21 d. vyko kalėdinė šventė skirta Vaikų ir Neįgaliųjų dienos centrų lankytojams. 

 

2017 metais slaugytojo suteiktos paslaugos 

Įstaigos slaugytojos buvo atsakingos už patalpų sanitarinį, higieninį stovį.  Ruošė tirpalus patalpų 

valymui ir dezinfekcijai.  
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Organizavo neįgaliųjų dienos centro lankytojų  maitinimą: užsakė reikiamą porcijų kiekį, matavo 

maisto temperatūrą, vertino jo išvaizdą, pasirašė krovinio važtaraštyje, stebėjo ir skirstė dietinį 

maitinimą.  

Lankytojams,  įstaigoje vartojantiems  gydytojo paskirtus medikamentus, skirstė ir sudavė  pagal 

tėvų (globėjų) raštiškus prašymus.  

 Informacija apie lankytojų sveikatos būklę įstaigoje fiksuojama asmens bylose. Atsiradus poreikiui,  

socialinių paslaugų gavėjai lankomi asmens namuose. Įstaigos lankytojams nuolat kalbama apie 

švarą, ugdomi higienos įgūdžiai. 

Įstaigos klientei Karolinai 3 kartus per dieną pravedama individuali mankšta, ją pavedžiojant. 

Spalio mėn. buvo suorganizuoti privalomi higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymai 34 įstaigos 

darbuotojams. 

Įstaigos lankytojams nuolat kalbama apie švarą, ugdomi higienos įgūdžiai. 

Įstaigos slaugytojos buvo atsakingos už patalpų sanitarinį, higieninį stovį. Kiekvieną dieną  ruošė 

tirpalus patalpų valymui ir dezinfekcijai.  

Sausio mėn. 27d. pravesta profilaktinis užsiėmimas ,,Sveiki ir gražūs nagai“. 

Vasario mėn. išleistas informacinis stendas “Gripas“, vaizdinė informacija gripo profilaktikai. 

Kovo 24d., minint pasaulinę tuberkuliozės dieną,lankytojams ir darbuotojams parodyta vaizdinė 

paskaita apie šią klastingą ligą. 

Balandžio mėn.buvo pakviesta lektorė iš higienos centro pravesti privalomus maisto higienos, 

higienos įgūdžių, pirmos pagalbos mokymus darbuotojams. 

Gegužės mėnesį buvo suorganizuotas privalomas periodinis sveikatos patikrinimas 14 įstaigos 

darbuotojų. 

Įstaigos lankytojams nuolat kalbama apie švarą, ugdomi higienos įgūdžiai. 

Rugpjūčio mėn. vykusiame vaikų dienos centrų renginyje „Dzūkijos vaikų vasara“ 3 vaikams 

suteikta pirma pagalba. 

Rugpjūčio mėn. suorganizuoti periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai 12 darbuotojų. 

Rugsėjo mėn. patikrinti ir papildyti įstaigos pirmos pagalbos rinkiniai. 

Spalio 2 d. su įstaigos klientais pravestas pokalbis- diskusija apie kūno ir aplinkos švaros įtaką 

sveikatai. 

Gruodžio mėn. 13 d. su įstaigą lankančiomis klientėmis vyko pokalbis intymios higienos 

klausimais. 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Suteikta kartų per I- 

IVketv.  

Kliento vardas, pavardė 

1. Medikamentų vartojimas 1102  

2. Kūno temperatūros matavimas                 63  

3. Kraujospūdžio matavimas   311  

4. Pirmos pagalbos suteikimas                 37  

5. Tarpininkavimas su gydymo 

įstaigomis 

                  3 L. Mazaliauskas 

E.Akuzinas 

J.Celešienė 

6. Vizitai į namus                 20 A. Gražulevičiūtė 

 O. Krasnickienė  

7. Pedikuliozės tikrinimas                  7 Soc.rizikos šeimų vaikai 

 

                                         

Paramos šeimai padalinyje socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimų narius 

skatina, prireikus padeda atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeni-

niame gyvenime reikalingas funkcijas (padeda tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiū-

rint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės paramos, gydymo 

nuo priklausomybės ligų klausimais. Socialiniai darbuotojai tarpininkauja šeimoms tvarkant reika-
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lingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, įmokoms už vaikus, mokinių socialinei paramai, 

socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.) 

Per 2017 m. Alytaus miesto savivaldybėje buvo 192 socialinės rizikos šeimų, jose au-

ga 394  vaikai. 

 
 

Sausio mėn. Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre lankėsi kineziterapeutas. Specialistas, 

susirinkusiems seminaro dalyviams, kalbėjo apie tinkamą vaikų laikyseną, vaikams būdingus 

laikysenos tipus, aiškino, kaip atpažinti patologijas vaiko laikysenoje bei stuburo problemas. 

Susirinkusieji asmenys buvo supažindinti su galimomis laikysenos atsatymo priemonėmis. Kalbėta 

apie tinkamą stovėseną, apie tai kaip saugiai pakelti sunkų daiktą, nesužeidžiant nugaros. 

Analizuota taisyklinga žmogaus eisena ir avalynės svarba jai. 

Vasario mėn. Socialinų paslaugų centre lankėsi Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos 

skyriaus vyr. specialistė. Susitikimo tikslas – informuoti klientus apie naujai įsigaliojusius 

įstatymus, pristatyti naujoves. Buvo kalbama apie išmokų vaikams įstatymo naujoves, šalpos 

išmokas, vienkartines išmokas nėščiajai ir vaikui gimus, šildymo ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijas. 

Vasario mėn. buvo organizuojama nuotaikinga žiemos šventė – Užgavėnės. Šventės tikslas – 

turiningai praleisti laisvalaikį puoselėjant lietuviškas tradicijas. Linksmybių metu visi dienos centrų 

lankytojai, jų artimieji bei darbuotojai buvo įtraukti į linksmą persirengėlių dainų, šokių ir žaidimų 

šėlsmą. Susirinkusieji galėjo stebėti Kanapinio ir Lašininio grumtynes bei Morės deginimą. 

Galiausiai, atvykusieji į žiemos išlydėtuvių šventę skanavo tradicinius Užgavėnių šventės patiekalus 

- blynus.  

Gegužės 15 dieną Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko seminaras šeimoms 

,,Elektroninė cigaretė – būdas apgauti”. Seminaro tikslas supažindinti tėvus su elektroninės 

cigaretės poveikiu žmogaus organizmui. 

Birželio 19 dieną Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko pozityvios asmenybės 

ugdymo užsiėmimas, siekiant šeimų narius skatinti teigiamai mąstyti, pozityviai vertinti kasdienes 

situacijas. 

Birželio 28 Vilniaus Rotary klubo narės Kristina ir Daiva, drauge su socialine darbuotoja 

I.Remeikiene lankė Alytaus miesto šeimas, ir mažiesiems pirmokams padovanojo kuprines, 

uniformas, sportinę aprangą, kanceliarines priemones, kitus svarbius daiktus mokyklai. 

Liepos 11 dieną Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre organizuotas seminaras tėvams 

,,Saulės pavojai žmogaus sveikatai”. Vedančioji Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro specialistė – Akvilė Bartkuvienė. Seminaro metu supažindinta su saulės pavojais žmogaus 

sveikatai. 

Rugpjūčio 24 dieną vyko seminaras tema ,,Streso valdymas”, organizuotas  Všį Alytaus miesto 

socialinių paslaugų centre. Aptartos teigiamos ir neigiamos streso pusės, galimos neigiamos 

patiriamo streso pasekmės. 
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Rugsėjo mėnesį 27 dieną šeimos nariai turėjo galimybė VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų 

centre atlikti kūno sudėties analizę kartu su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro specialistais.  

Spalio 26 dieną šeimos, kurios aktyviai įsijungia į VšĮ socialinių paslaugų centro veiklas turėjo 

progą pasikalbėti apie aktualius klausimus su ,,SODROS” specialistėmis. 

Lapkričio 23 dieną seminaras ,,Vaikas šeimoje ir visuomenėje” į popietę atvyko Alytaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Viešosios veiklos skyriaus tyrėjai Laura Svolkinaitė ir Zita 

Sadauskienė. Šeimos buvo supažindintos su vaikų ir tėvų pareigomis ir atsakomybėmis. 

Gruodžio 11dieną seminaras tema ,,Alkoholis – liga, požymiai ir profilaktika” seminare dalyvavo 

daugiametę patirtį su priklausomybėmis turinti psichologė Romualda Stasionienė. Buvo aptartos 

alkoholizmo priežastys ir pasekmės, gydymosi galimybės. 

 

                      VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLA 

  

  I ketvirtyje sausio mėn. Vaikų dienos centro lankytojai turėjo galimybę užsiimti 

įvairia kūrybine veikla, buvo rūpinamasi vaikų užimtumu. Skatinant vaikus mokytis, buvo ruošiami 

namų darbai, su ketvirtokais ruoštasi Švenčiausiojo sakramento priėmimui.  

Sausio mėnesį su vaikais žaisti įvairūs stalo žaidimai, lavinantys matematinius, strateginius, 

verbalinius gebėjimus. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos 

patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos 

elgesio normos, taisyklės, vertybės. Skatinant vaikų kūrybingumą gaminti rankdarbiai – filco ir 

karoliukų papuošalai, kryželiu siuvinėtos aplikacijos, tapyti atvirukai. Piešti ir tapyti įvairūs 

piešiniai, spalvinti paveikslėliai, atliktos kūrybinės-edukacinės užduotys. 

Šį mėnesį su vaikais buvo organizuojamos išvykos į Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, 

kurioje vaikai lavino sportinius sugebėjimus, mokėsi žaisti krepšinį, kvadratą, mėtėsi kamuoliu, 

palaikė fizinį aktyvumą. 

Vyko maisto gaminimo užsiėmimai, kurių metu lankytojai kepė obuolių pyragą, sausainius, gamino 

karamelinius saldainius, pyragą „Tinginys“, karamele perteptus vaflius. Vaikų įtraukimas į maisto 

gamybą yra įvairiapusiškai naudingas užsiėmimas – skatinama vaikų edukacija kulinarijos srityje, 

taip pat svarbu, jog gaminant su vaikais jie tuo pačiu turi galimybę pabendrauti, kartu praleisti laiką 

su bendraamžiais ir darbuotojomis, virtuvėje ugdomas vaikų kūrybiškumas. 

Vasario mėn. Vaikų dienos centre buvo vykdoma įvairi edukacinė, laisvalaikio užimtumo, ugdymo 

veikla. Buvo ruošiamasi šventėms ir minėtinoms dienoms, siekiama skatinti vaikus ruošti namų 

darbus, lavinti gebėjimus. Su vaikais gaminti rankdarbiai (kaukės Užgavėnių šventei), vykdyti 

maisto gaminimo užsiėmimai (kepami sausainiai), darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Vaikų 

dienos centro lankytojai dalyvavo piešinių konkurse „Draugystės tiltas Lietuva-Izraelis“. 

Šį mėnesį Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo praktiniame užsiėmime, kurio metu buvo 

gamintas žaidimas „Bingo“. Taip pat vyko daržininkystės užsiėmimai – buvo sodinama daržovės, 

sėjama prieskoniai. 

Buvo surengta išvyka prie Didžiojo Dailidės ežerėlio, kur Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos Antrosios Alytaus komandos ugniagesiai-gelbėtojai mokė vaikus saugaus elgesio ant ledo. 

Žinių įtvirtinimui užsiėmimas pakartotas Vasario 17 dieną Socialinių paslaugų centre.  

Vasario mėnesį vaikai pradėjo lankyti muzikos terapijos užsiėmimus, kuriuos veda socialinė 

darbuotoja Rasa Urbonienė. Vaikų dienos centre minėta Šv. Valentino diena, Vasario 16-oji, 

Užgavėnės. 

Kovo mėn. Vaikų dienos centre vykdytos įvairios veiklos vaikų užimtumui, lavinimui, ugdymui. 

Lankytojai dalyvavo įvairiuose maisto gaminimo užsiėmimuose (gamino šaltibarščius, kepė 

sausainius), kūrė rankdarbius, dalyvavo muzikos terapijos užsiėmimuose. Daug dėmesio skirta 

jaunesniųjų lankytojų ugdymui naudojant žaidimus, žaisti įvairūs stalo bei terapiniai žaidimai.  

Skatinant vaikų socialinį atsakingumą, buvo dalyvauta akcijose „Padovanok paukšteliui namus 

Alytuje“, kurios metu miesto rekreacinėse teritorijose buvo iškelti inkilai, ir „Veiksmo savaitė be 

patyčių“, kurios metu buvo ugdomas vaikų sąmoningumas, nepakantumas patyčioms, tolerancija. 
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Taip pat vykdyta prevencinė veikla – vaikai dalyvavo viktorinoje prieš rūkymą, kurią organizavo 

psichologės praktikantė. 

Vaikams ugdyti ne tik socialiniai, bet ir buities bei kasdieniai įgūdžiai. Lankytojai skatinti laikytis 

švaros ir tvarkos, rūpintis patalpų ir savo kūno higiena.  

Ugdant vaikų kūrybingumą, su lankytojais gamintos įvairios aplikacijos, dekoracijos, ruošti 

darbeliai artėjančių Šv. Velykų tematika, šventiniai atvirukai. Vaikų dienos centro klientai surengė 

Velykinę parodą, kuri buvo išvežta eksponuoti į J. Kunčino biblioteką. 

Lankytojai turėjo galimybę vykti į Vilniuje vykusią šventę „Vaikų Kaziuko mugė“, kurioje 

dalyvavo įvairiose edukacinėse ir pramoginėse veiklose, vyko į piešinių konkurso „Draugystės 

tiltas: Lietuva – Izraelis“ parodos pristatymą. 

II ketvirtyje balandžio mėn. Vaikų dienos centro lankytojai turėjo galimybę užsiimti 

įvairia kūrybine veikla, buvo rūpinamasi vaikų užimtumu. Skatinant vaikus mokytis, buvo ruošiami 

namų darbai. Šį mėnesį su vaikais žaisti įvairūs stalo žaidimai, lavinantys matematinius, strategi-

nius, verbalinius gebėjimus. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos 

patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos elge-

sio normos, taisyklės, vertybės. Skatinant vaikų kūrybingumą, gaminti rankdarbiai, skirti Šv. Vely-

koms. Iš moliūgo sėklų buvo klijuojamas Velykinis koliažas. Piešti ir tapyti įvairūs piešiniai, susiję 

su pavasariu, spalvinti paveikslėliai, atliktos kūrybinės-edukacinės užduotys. 

Šį mėnesį vaikai, padedant darbuotojoms, kepė naminius sausainius. Jie maišė tešlą, formavo nori-

mo dydžio sausainius, dėjo juos į orkaitę kepti. Šio užsiėmimo tikslas – ugdyti maisto ruošos įgū-

džius. 

Balandžio mėnesį vaikai suorganizavo Velykinė parodą, kuri buvo eksponuojama Alytaus Jurgio 

Kunčino bibliotekos Vidzgirio filialo patalpose. Darbeliai buvo padaryti iš kiaušinio lukštų, medžio 

šakelių, įvairių siūlų, medžiagos gabalėlių, stalo servietėlių ir kt.  

Vaikų dienos centre buvo švenčiama Šv. Velykos. Vaikai margino kiaušinius svogūnų lukštais bei 

įvairiausiomis žolelėmis. Jie noriai dalijosi mintimis, diskutavo, kaip Šv. Velykos švenčiamos jų 

namuose. Susirinkusieji vaikai papuošė Vaikų dienos centrą Šv. Velykų tematika, piešė atvirukus 

šeimos nariams. Sekančią dieną vaikai žaidė Velykinius žaidimus – rideno kiaušinius, juos daužė, 

siekdami išsiaiškinti, kurio kiaušinis stipresnis. 

Buvo organizuota veikla-viktorina „EKO“. Vaikai su darbuotojomis diskutavo apie ekologiją, gam-

tos tausojimą, kaip reikia gyventi ekologiškai. 

Balandžio mėnesį buvo intensyviai ruošiamasi Motinos dienos minėjimui – daromi atvirukai, repe-

tuojama koncertui.  

Taip pat buvo ugdomi darbiniai įgūdžiai – organizuojama veikla šiltnamyje. Vaikai pureno žemę, 

laistė ją, sėjo sėklas. Jiems buvo aiškinama apie seją, bei kaip prižiūrėti augančias daržoves. 

Balandžio mėnesį buvo suorganizuota išvyka į Alytaus Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jau-

nimo literatūros skyrių, kuriame vyko mokinių spektaklis pagal J. Degutytės pasaką „Šaltinėlis“. Po 

spektaklio vaikai turėjo nupiešti „Šaltinėlio“ kelią. Jie įdėmiai stebėjo spektaklį ir su noru prisidėjo 

prie bendro piešinio. 

Gegužės mėn. Vaikų dienos centre buvo vykdoma įvairi edukacinė, laisvalaikio užimtumo, ugdymo 

veikla. Su vaikais gaminti rankdarbiai, vykdyti maisto gaminimo užsiėmimai (gamino tinginį Moti-

nos dienos minėjimui), darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Gegužės mėnesį Vaikų dienos centro 

lankytojai ruošėsi akcijai „Taikos glėby“. Jie piešė piešinius, kuriais vėliau papuošė Vaikų dienos 

centro patalpas. Taip pat vaikai aktyviai buvo įsitraukę į šiltnamio priežiūrą - sodino daržoves, jas 

laistė.  

Vaikams buvo suorganizuotas konkursas „Vaikų Velykėlės 2017“. Naudojant kartoną, buvo gami-

namas Didžiojo margučio muliažas ant kurio vaikai piešė, karpė gėles ir klijavo jas ant margučio.  
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Šį mėnesį Vaikų dienos centro lankytojai minėjo Motinos dieną. Išreikšdami dėkingumą mamoms 

vaikai įteikė pačių rankomis ir su didžiule meile paruoštas dovanėles bei atliko motinos dienai su-

kurtą dainą „Mamytei“. Taip pat buvo minima Tarptautinė šeimos diena. Vaikai pagamino stendą 

„Mano šeima“, atlikinėjo įvairias kūrybines užduotis apie savo šeimą. 

Gegužės mėnesį vaikams buvo pravesti terapiniai užsiėmimai, kurių tikslas – sensomotorinių įgū-

džių ugdymas, kūrybiškumo lavinimas, savęs pažinimas, emocijų išraiška. 

Birželio mėn. Vaikų dienos centre vykdytos įvairios veiklos vaikų užimtumui, lavinimui, ugdymui. 

Daug dėmesio skirta jaunesniųjų lankytojų ugdymui naudojant žaidimus, žaisti įvairūs stalo bei te-

rapiniai žaidimai. Buvo vykdoma kūrybinė veikla – vaikai gamino „Linksmuosius balionus“. Ga-

mybos procesas pareikalavo vaikų kruopštumo, susikaupimo, kantrybės. Taip pat vaikams buvo 

vedama keramikos, pirografijos, muzikos užsiėmimai. Vaikai visą birželio mėnenesį užsiėmė spor-

tine veikla – sportavo Alytaus Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos sporto salėje. 

Vaikų dienos centro lankytojai minėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jie vyko į Alytaus miesto 

bendruomenės centrą, kuriame vyko šventė. Šventės metu vaikai bendravo su draugais, stebėjo šo-

kėjų pasirodymą, sportinių šunų pasirodymą, apžiūrinėjo ugniagesių gelbėtojų tarnybinį automobilį, 

domėjosi mini biblioteka, kurioje galėjo skaityti knygas, spalvoti paveikslėlius. Taip pat noriai da-

lyvavo Visuomenės sveikatos biuro specialistų organizuotose rungtyse. Birželio mėnesį Vaikų die-

nos centro lankytojai minėjo Jonines. Jie dalyvavo Rasos Urbonienės organizuojamoje šventėje 

„Kaip švęsti Jonines?“. Po Joninių šventės vaikai susiorganizavo pikniką. Pikniko metu vaikai kepė 

dešreles, žaidė lauko žaidimus, šoko, dainavo. Taip pat šį mėnesį Vaikų dienos centre buvo minima 

Gedulo ir vilties diena. 

Birželio mėnesį vaikai vyko į Alytaus profesinio rengimo centrą. Vieną dieną jie buvo supažindinti 

su padavėjo-barmeno darbu. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę pasigaminti norimo skonio kokteilį. 

Kitą dieną vaikai buvo supažindinti su konditerio darbu. Jie kepė sausainius, juos skanavo. Trečiąją 

dieną vaikų dienos centro lankytojai kepė meduolius. Iškeptus meduolius dekoravo ir vėliau ragavo. 

Ketvirtąją dieną į Profesinio rengimo centrą vyko mergaitės, kurioms buvo pravesta grožio pamokė-

lės. Penktąją ir šeštąją dieną užsiėmimuose dalyvavo taip pat mergaitės. Jos buvo supažindintos su 

kirpėjos specialybe. Mergaitėms buvo daromos šukuosenos, garbanojami ir pinami plaukai. 

Šį mėnesį vaikai kelis kartus vyko į Bendrąjį pagalbos centrą. Vaikai buvo supažindinti su budin-

čios pamainos skyriumi. Jiems papasakojo apie ugniagesių darbą, parodė vaikams mašinas, įrangą, 

ugniagesių, narų rūbus bei kitas priemones, kuriomis naudojasi darbuotojai gesinant gaisrus, gelbė-

jant į įvairius pavojus patekusius žmones. 

Birželio mėnesį vaikai vyko į PC RIMI, kur buvo mokomi trupininio pyrago kepimo technologijos. 

Iškeptą pyragą skanavo vaikai kartu su darbuotojomis.. 

Birželio mėnesį į Vaikų dienos centrą atvyko iš Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistė, kuri 

pasakojo apie alkoholio, narkotikų, tabako žalą bei jų pasekmes žmogaus organizmui. Vaikai 

aktyviai dalyvavo diskusijoje, noriai atsakinėjo į užduodamus. 

III ketvirtyje  Vaikų dienos centre buvo vykdomi maisto gaminimo užsiėmimai, jų metu 

buvo ugdomi kasdieniai buities įgūdžiai, gaunami patarimai apie maisto ruošą, prisimenami 

higienos bei saugaus elgesio reikalavimai. Taip pat toliau buvo vykdoma akcija „Mini daržas“, 

vaikai prižiūrėjo auginamas daržoves, jas laistė, skynė ir valgė, taip buvo ugdomi kasdieniai buities 

įgūdžiai, atsakingumas prižiūrint augalus bei sveikas gyvenimo būdas. Prižiūrint daržoves vaikams 

primenama apie daržovių priežiūrą, kiekvieno augalo priežiūros ypatybes bei juose esančius 

vitaminus, naudingas medžiagas. 

Taip pat su vaikais buvo žiūrimi įvairios tematikos animaciniai filmai („Ratai“, „Simpsonai“ ir  kt.), 

po kurių kalbamasi vaikams aktualiomis temomis, analizuojami filmų veikėjų poelgiai, skatinamas 

teigiamas požiūris į visuomenę, socialus, visuomenės normų nepažeidžiantis elgesys. keramikos 



 

18 

 

Liepos – rugpjūčio mėnesiais buvo organizuojami muzikos terapijos, pirografijos  (Neįgaliųjų 

dienos centro užimtumo specialistai ir socialiniai darbuotojai: S.Mikalonis, R.Urbonienė, 

R.Skidzevičienė, K.Šlekys) užsiėmimai. 

Rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais vaikai ypatingai daug laiko skyrė rankdarbių bei kūrybinės veiklos 

užsiėmimams, kurių metu vaikai gamino daug darbelių iš popieriaus (drugeliai, įvairios gėlės, 

boružėlės, dėžutės, knygelės, sveikinimai, atvirukai ir kt.). 

Kiekvieną dieną atsiradus poreikiui kalbamasi įvairiomis, vaikams aktualiomis temomis (draugystė, 

šeima, bendraamžiai, vertybės, visuomenės normos ir kt.) stengiamasi skatinti teigiamą bei socialų 

požiūrį į visuomenę, mokomasi bendravimo, pakantumo vienas kitam, dirbti grupėje ir 

individualiai. 

Liepos mėnesį mėnesį vaikams buvo organizuojami užimtumai – pynimas iš gumelių, meninė 

popietė „Mes piešiame vasarą“, bei laisvalaikio metu paveikslėlių piešimas ir spalvinimas savo 

pasirinkta, mėgstama tema. 

Liepos 5 dieną buvo minima Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, tad vaikams buvo 

primintas šios dienos laikmetis, šio įvykio reikšmė dabartiniam gyvenimui, o vaikai, šiai šventei 

įsiminti iš siūlų rišo apyrankes su tautiniais motyvais.  

Liepos 12 dieną vyko Vaikų dienos centro gimtadienis, ta proga vaikams buvo surengtas piknikas, 

visi kartu vaikai vaišinosi užkandžiais bei saldumynais, prisiminė nuostabiausias akimirkas Vaikų 

dienos centre ir piešdami kreidelėmis ant grindinio įamžino savo svajones. Švenčiant šventes 

ugdomi bendravimo įgūdžiai, bendruomeniškumas, kūrybingumas, tradicijų bei papročių 

puoselėjimas. 

Liepos 13 d. vaikai lankėsi Vilniaus miesto Prezidentūros rūmuose „Valstybingumo ir pilietiškumo 

parodoje“. Vaikams buvo išdalintos planšetės, kuriomis naudodamiesi, susipažino su eksponatais. 

Vaikai įgijo žinių apie valstybės sandarą, svarbiausių valdžios institucijų veiklą ir piliečių teises. 

Liepos 26 d. buvo minima šv. Oninių šventė. Vaikams buvo surengta viktorina apie šios šventės 

papročius ir tradicijas. VDC lankytojai buvo supažindinti su lietuvišku, tautiniu kostiumu, su tautine 

muzika. Taip pat vaikai skanavo tradicinius šv. Oninių valgius. Taip puoselėjamos lietuviškos 

tradicijos ir papročiai. 

Liepos mėnesį vaikams buvo sudaryta galimybė sportuoti Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos sporto 

salėje, tad vaikai  noriai sportavo, lavino kūno kultūros žinias ir aktyviai leido laisvalaikį 

Rugpjūčio mėnesį vaikai su socialiniais darbuotojais užsiėmė maisto gaminimu: kepė biskvitinį, 

obuolių, rabarbarų pyragus, keksiukus, taip pat priešpiečiams gaminosi karštus sumuštinius. 

Kiekvieną ketvirtadienį vaikai ėjo į Jaunimo parką, kuriame Alytaus miesto visuomenės ir sveikatos 

biuro atstovai vykdė sveikatingumo užsiėmimus – mankštas, estafetes ir kitus judriuosius bei 

orientacinius žaidimus. 

Rugpjūčio 14-ąją dieną vaikų dienos centre šventėme Žolinių šventę. Vaikams buvo primenama 

šios šventės reikšmė bei svarba, o patys vaikai iš įvairių, pievoje surinktų gėlių bei žolelių, patys 

pagamino Žolinių puokštes taip įprasmindami šventę.  

Vaikų dienos centro lankytojai  rugpjūčio 23 d. minėjo Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dieną. Jau 

nuo pat ryto, vaikams buvo primintas Lietuvos istorijos laikmetis, susijęs su minimo dienos 

įvykiais, bei jo reikšmė dabartiniam gyvenimui. Šia proga vaikais gamino valstybių, dalyvavusių 

Baltijos kelyje vėliavas, taip buvo priminta vėliavų spalva, o su jomis, ir susikibę už rankų 

pakartojo Baltijos kelią. Vaikams ugdomas pilietiškumas, suvokimas apie istorinius įvykius ir jų 

reikšmę šiandienai, taip pat skatinamas teigiamas, socialus, visuomenės normų nepažeidžiantis 

gyvenimo būdas, bei elgesys, patriotizmas.  

Rugpjūtį intensyviai buvo ruošiamasi Pietų regiono vaikų dienos centrų suvažiavimui „Dzūkijos 

vaikų vasara“. Vaikai visą rugpjūtį stengėsi stiprinti jėgas, rungtyniaudami estafetėse mokėsi būti 

komandoje, padėti vienas kitam, bei mokėsi įdomiai ir vaizdžiai pasakyti prisistatymo skanduotę. 

Renginio vaikams metu, buvo dalijamasi gerąja patirtimi su  kitais Pietų regiono VDC, lankytojams 

suteikta galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, skatinamas aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas, 

vaikams formuojamas ir skatinamas teigiamas socialus ir visuomenės normų nepažeidžiantis 

gyvenimo būdas, elgesys, bendravimas. 
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Rugpjūčio 21 d. vaikai važiavo į UAB „Dzūkijos vandenys“, kurioje buvo supažindinti su vandens 

valymo įrenginiais. 

Rugpjūčio 17 d. vaikų dienos centro lankytojai vyko į Druskininkus, dalyvauti edukacinėje 

programoje „Tavo pamokos Druskininkuose“. Edukacinėje programoje vaikai lankėsi vandens 

atrakcionų parke, kuriame vaikai dalyvavo kūno kultūros pamokoje, laiką leido vandens 

atrakcionuose ir sūkurinėse voniose, baseinuose, šildančios ir sveikatą gerinančiose pirtyse. Vaikai 

lankėsi Druskininkų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre, lankytojų darbelių parodoje, 

susipažino su šio centro lankytojais, su kuriais aktyviai leido laiką bei dalyvavo diskusijose. Vaikai 

lankėsi Druskininkų miško muziejuje „Girios aidas“, apžiūrėjo nuolatines ekspozicijas, kurios 

pasakoja apie šio krašto gamtą - paukščius, vabzdžius, žvėris, augalus, taip pat  vaikus labai 

sudomino meninių medžio drožybos, kalvystės, keramikos, gintaro darbų parodos.  

Šia išvyka buvo siekiama skatinti vaikų sveikatingumą, ugdyti suvokimą apie kūno kultūrą, 

motyvaciją mokytis,  mokytis užmegzti bendravimo bei bendradarbiavimo ryšius su kitais vaikais, 

veikti komandoje bei dalintis gerąja patirtimi. 

Kadangi šis mėnuo buvo gana šiltas, su vaikais aktyvųjį laisvalaikį leidome lauke, atlikome rytinė 

mankštą, ir kitus aktyvius žaidimus, o kitu laisvu laiku sportavome neįgaliųjų korpuso sporto salėje. 

Kadangi rugsėjo mėnesį prasidėjo mokslo metai, vaikai atvykę į dienos centrą skatinami paruošti  

mokytojų užduotus namų darbus, iškilus klausimui visuomet padeda socialiniai darbuotojai, arba 

informacijos ieškoma internete. Vaikams atėjus iš mokyklos, kartu geriame arbatą iš užaugintų 

arbatžolių savo „Mini sode“ – tai jau tampa tradicija. 

Vis dažnesnis VDC lankytojų laisvalaikis – karaokė dainavimas įsijungus internetiniame puslapyje 

„Youtube“ dainas ir matant žodžius, prisijungia visi, taip praleidžiamas ne tik laikas ir skleidžiama 

gera nuotaika, bet ir gerinama raiškioji kalbėsena, raidžių tarimas, ugdoma klausa, saviraiška, 

intuicija. 

Rugsėjį vyko maisto gaminimo užsiėmimai, vaikai kepė obuolių pyragą, keksą, keletą karų gamino 

picas ir karštus sumuštinius, ruošė sausainių skanėstą „Tinginį“, bei iš sausainių masės keksiukus, 

dekoravo sausainius šokoladu bei saldainiukais. 

Vaikai ruošėsi socialinio darbuotojo dienai: repetavo dainas, mokėsi kūrybingai, su judesiais  atlikti 

pasirodymą. Gamino šventinius atributus savo pasirodymui, bei prisidėjo prie dovanų – keksiukų 

pakavimo. 

Rugsėjo 21 d. buvo surengtas Tarptautinės taikos dienos minėjimas, vaikams paaiškinta šios dienos 

reikšmė, kalbamasi šios dienos tema, skatinamas teigiamas požiūris į skirtingus žmones, tolerancija 

ir supratimas, vienas kito vertinimas, ir žmogaus svarba. Šiai progai paminėti, vaikai gamino 

plakatą. 

Skatinamas vaikų kūrybingumas, lavinama vaizduotė ir smulkioji motorika mokantis iš vilnos velti 

paveiksliukus, bei gaminant rudeninį medį iš atliekų bei kitus patinkančius darbelius. 

Rugsėjo 27 d. vaikų dienos centro lankytojai lankėsi  saugaus eismo klasėje, buvo sudarytos sąlygos 

gilinti teorines ir praktines saugaus elgesio kelyje žinias bei ugdyti žinias apie saugų eismą. Vaikai 

buvo skatinami daugiau domėtis saugaus eismo klausimais, puoselėti žmogiškąsias vertybes – 

atsakomybę už gyvybę, sveikatą, savo elgesį kelyje. Saugaus eismo klasės dalyviai dalyvavo 

diskusijoje, aiškinosi jiems iškilusius klausimus apie saugų eismą, įgijo daugiau saugaus eismo 

įgūdžių saugioje aplinkoje.  

Vaikų dienos centre buvo vykdomos numatytos trečiojo ketvirčio veiklos. Svarbiausia – liepos, 

rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais, darbo dienomis, vaikams buvo teikiamas nemokamas maitinimas, taip 

tenkinami baziniai lankytojų poreikiai. 

IV ketvirtyje organizuojamos išvykos į Jonyno muziejų (minėti Baltosios lazdelės dieną),  

J. Kunčino viešąją biblioteką, Vidzgirio filiale (susitikimas su R.Šarknicku), Bitininkystės 

edukacinius užsiė-mimus, Vaškinių figūrų parodą, Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. 

Spalį didelis dėmesys buvo skirtas darbelių, iš gamtinių žaliavų bei atliekų, gamybai, taip buvo 

ruošiamasi darbelių parodoms, kurios buvo eksponuojamos J. Kunčino viešojoje bibliote-koje, 
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Vidzgirio filiale ir UAB „Ekonovus“ patalpose. Darbelių kūrimas iš teigiamai veikia vaikų 

mąstymo ir dėmesio ugdymą, skatina pastabumą, lavina meninį skonį, plėtoja kūrybingumą, o juk 

taip smagu, kai iš antrinių žaliavų gaminti kūriniai, būna net įspūdingesni už darbelius, gamintus iš 

visiškai naujų priemonių. Gaminant  darbelius, vaikams jau nuo mažens diegiama, jog reikia tausoti 

gamtos išteklius, ugdomas supratimas, apie išaugusią gamtos taršą, sužinoma, kurias medžiagas – 

atliekas, galima sėkmingai panaudoti antrą kartą. 

Vyko keletas viktorinų gyvūnų, automobilių bei augalų temomis. 

Organizuojami maisto gaminimo užsiėmimai: kepami obuoliai, spurgos, bandelių su dešrele 

kepimas, kepamos picos bei karšti sumuštiniai, biskvitas. 

Žiemos šventėms ir gimtadieniams vyko atvirukų gamybos užsiėmimai. 

Rankdarbių užimtumo metu vaikai mokėsi siuvinėti paprastu dygsniu bei kryželiu, vėliau siuvinėjo 

įvairius sau patinkančius paveikslėlius. 

Vėlinių laukimo laikotarpyje vaikai, spaudydami adatėle popieriuje matomą paveikslėlį, gamino 

žibintus, kuriuos vėliau galėjo panaudoti savo kambario puošimui bei nunešti į kapus vietoj 

žvakelių. 

Net dvi dienas su vaikais buvo švenčiamas Helovinas, vaikai ruošdamiesi kepė baisiuosius 

pirštelius, gamino siaubo kompotą, skaptavo  moliūgą, vėliau žiūrėjo filmą bei dažėsi veidus įvairių 

siaubūnų veidais. 

Lapkritį vaikams Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuras vaikams vedė paskaitas apie 

vitaminus, jų svarbą bei peršalimo ligas, jų pasekmes ir kaip nuo jų apsisaugoti, taip pat higieną, 

reikalingą saugotis nuo bakterijų. 

Su vaikais organizavome žymių dienų minėjimus draugo diena (vyko meninė popietė), sveikos 

mitybos diena (gaminama maisto piramidė, diskusija apie maisto piramidę, vitaminų svarbą 

organizmui), bei Lietuvos pašto dieną (lankėmės pašte). 

Vyko rankdarbių užsiėmimai – atvirukų gamyba, juos siuvinėjant įvairia technika bei kitaip 

dekoruojant.  

Besiruošiant adventui vaikai gamino vaikinus, patys juos suko, bei dekoravo, taip pat buvo 

aiškinama advento reikšmė. Kitą dieną  vyko viktorina tema „Šventų Kalėdų belaukiant“. 

Dažnai vyko maisto ruošos užsiėmimai, kurių metu vaikai kepė čirvinius blynus, sveikuo-liškus 

sausainius, bei užtepus ant trapučių, kepė picas, bei karštus sumuštinius, taip pat gaminosi 

„kebabus“ bei vaisių asorti su jogurtu. 

Gruodžio mėnuo prasidėjo Kalėdiniu šurmuliu. Vaikai dalyvavo Alytaus dailiųjų ama-tų 

mokykloje, Kalėdinėje mugėje, kurioje prekiavo savo gamintais darbeliais, laisvu laiku turėjo 

galimybę pasižvalgyti į kitų įstaigų gamintus darbelius, pasisemti patirties, išmėginti „Henna“ prie-

šinius ant odos ir kt. 

Gruodžio 8 d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko Socialinės apsaugos ir darbo mi-nisterijos 

organizuojamą Šv. Kalėdų šventę, kuri vyko kino centre „Forum Cinemas Vingis“, Vil-niuje. Joje 

vaikai žiūrėjo animacinį filmą, bei nuotaikingai leido laiką, vėliau vaikai gavo dovanėles bei 

vaišinosi vaišėmis. Išvykos metu buvo aplankyta ir Vilniaus Kalėdų eglė Katedros aikštėje. 

Gruodžio pirmą savaitę Socialinių paslaugų centre vyko Spalvotojo meduolio savaitė. Vaikų dienos 

centro lankytojai visą savaitę gamino  meduolinius – imbierinius sausainius, kuriuos vėliau dalinosi 

su Neįgaliųjų dienos centro lankytojais ir visi kartu juos dekoravo. 

Vaikai ruošėsi šv. Kalėdų šventei, tad dažnai buvo organizuojami kūrybiniai užsiėmi-mai, bei 

meninės veiklos kuriose vaikai gamino įvairius darbelius žiemos švenčių tematika, karpė snaiges, 

lankstė eglutes ir jas dekoravo, puošė VDC patalpas, gamino Kalėdinius vainikus, 

Vaikai dalyvavo meniniuose užsiėmimuose naudojant IRIS Folding techniką – popie-rinę 

lankstymo/dėliojimo techniką, bei piešimo popietėje „svajonių išsipildymo metas“. 

Vyko maisto gaminimo užsiėmimai, kai vaikai mokėsi gaminti „kūčiukus“,  sausainių ir 

kondensuoto pieno desertą „Tinginį“, pieninius - bananų kokteilius, karštus sumuštinius bei im-

bierinius sausainius. 

Vaikų dienos centro lankytojai visą mėnesį repetavo dainas bei pasirodymus skirtus Kūčių ramybės 

popietei bei Kalėdinei šventei.  
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Gruodžio 20 d. Vyko Kūčių ramybės popietė, kurioje dalyvavo vaikų dienos centro lankytojai kartu 

su tėvais, bei įstaigos darbuotojai, parapijos klebonas. Susirinkusiems buvo prime-nama Kūčių 

esmė, tradicijos, yra pabrėžiama šeimos reikšmė. Vaikai atliko paruoštas daineles bei giesmę, o 

tėvai, bei kiti dalyviai prisijungė prie jų atlikimo pritardami. Vėliau visi buvo kviečiami prie 

vadinamo Kūčių stalo pasivaišinti. 

Gruodžio 21 d. vyko Kalėdinė šventė, kurioje dalyvavo tiek Vaikų tiek Neįgaliųjų dienos centrai, 

bei įstaigos darbuotojai. Vedantysis linksmai vedė renginį, atkūrė Kalėdų dvasią, o lankytojai rodė 

savo Kalėdinius pasirodymus, dainavo, vaidino bei kitaip linksminosi. Vėliau vaikai sulaukė 

Kalėdų senelio, kuris nuotaikingai visus pasveikino bei po ratelio su juo, įteikė dalyviams dovanas. 

Vėliau vaikai dainavo linksmas dainas, bei linksminosi šokdami, bei bendraudami vieni su kitais. 

Tarpšventiniu laikotarpiu, vaikai daugiausiai užsiėmė laisvalaikiu, bei žaidimais. 

Maisto gaminimo užsiėmimai vykdomi siekiant ugdyti kasdieninius įgūdžius, mokyti maisto 

ruošos. Ugdoma kasdienių įgūdžių veikla (pamokų ruoša, buities įgūdžių ugdymas, higienos žinių 

gilinimas, savarankiško apsitarnavimo skatinimas, rankdarbių gamyba ir t.t.). 

Laisvalaikio metu teikiama galimybė vaikams žaisti įvairius žaidimus, organizuojama sportinė 

veikla, užsiėmimai įvairiomis temomis, išvykos, pramoginė veikla, vykdomi kūrybiniai užsiėmimai. 

Vykdomi įvairios tematikos prevenciniai užsiėmimai (prieš rūkymą, narkotikų ir alko-holio 

vartojimą, įvairių formų smurtą, interneto žalą, skatinant teigiamą gyvenimo būdą, elgesį, 

bendravimą ir t.t.). Vykdant šias veiklas vaikams skatinamas teigiamas požiūris į visuomenę, socia-

lus, visuomenės normų nepažeidžiantis elgesys. 

 

                      Krizių centro veikla  

I ketvirčio metu įvyko 18 krizinių situacijų socialinės rizikos šeimose, kurių 

priežastys: piktnaudžiavimas alkoholiu, smurtas šeimoje, vaikų paėmimas iš šeimos, sunki 

materialinė padėtis. Krizinių situacijų metu centro socialinės darbuotojos šioms šeimoms teikė 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir bendravimo paslaugas. Šeimoms buvo dalijami 

lankstinukai su  informacija apie AA grupę, krizių centro teikiamas paslaugas, suteikta informacija 

apie gydymąsi nuo alkoholizmo. Per šį ketvirtį 10 klientų gydėsi nuo alkoholio vartojimo 

priklausomybės. Jiems buvo suleisti priešalkoholinio veikimo vaistai arba nukreipta vykti gydytis į 

Minesotos programą.  

Socialinės darbuotojos, krizę patiriančioms šeimoms, teikė informaciją būtiniausiais 

klausimais. Socialinės darbuotojos kartu su šeima ir asmeniu, atsidūrus krizinėje situacijoje, 

analizavo šeimos probleminę situaciją, ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų. 

Keturioms šeimoms buvo suteikta maisto, higienos ir ūkinių prekių paketai (suteikta 

parama viso 5 kartus). Parama maisto produktais iš Maisto banko buvo suteikta 15 socialinės 

rizikos šeimų. 

   Atsakingi darbuotojai priiminėjo labdarą, ją tvarkė, bendravo su alytiškiais, dalino 

centro klientams iš „Maisto banko“ gautus maisto produktus.  

I ketvirčio laikotarpiu labdaros akcijai „Alytiškis-alytiškiui“ priimta iš 51 asmens. 

„Alytiškis-alytiškiui“ organizuojama labdaros akcijos parama pasinaudojo 54 kartus asmenys iš 

socialinės rizikos šeimų sąrašo. 

II ketvirčio metu įvyko 13 krizinių situacijų socialinės rizikos šeimose, kurių 

priežastys: piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų paėmimas iš šeimos, sunki materialinė padėtis, 

neužtikrinimas tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų. Krizinių situacijų metu centro socialinės 

darbuotojos šioms šeimoms teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir bendravimo 

paslaugas. Šeimoms buvo dalijami lankstinukai su  informacija apie AA grupę, krizių centro 

teikiamas paslaugas, suteikta informacija apie gydymąsi nuo alkoholizmo, buvo tarpininkauta su 

įvairių sričių specialistais. Per šį ketvirtį 26 klientai gydėsi nuo alkoholio vartojimo 

priklausomybės. Jiems buvo suleisti priešalkoholinio veikimo vaistai arba nukreipti gydytis 

Minesotos programoje bei lankyti AA grupių susitikimus. 
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Socialinės darbuotojos, krizę patiriančioms šeimoms, teikė informaciją būtiniausiais 

klausimais. Socialinės darbuotojos kartu su šeima ir asmeniu, atsidūrus krizinėje situacijoje, 

analizavo šeimos probleminę situaciją, ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų. 

Trims šeimoms buvo suteikta maisto, higienos ir ūkinių prekių paketai. Penkios šeimos gavo 

paramą – vaikiškas lovytes ir automobilines kėdutes. 

Atsakinga darbuotoja už Krizių centrą priiminėjo labdarą, ją tvarkė, bendravo su alytiškiais. II 

ketvirčio laikotarpiu priimta labdaros akcijai „Alytiškis-alytiškiui“ iš 58 asmenų. „Alytiškis-

alytiškiui“ organizuojama labdaros akcijos parama pasinaudojo 55 kartus asmenys iš socialinės 

rizikos šeimų sąrašo.  

III ketvirčio metu įvyko 11 krizinių situacijų socialinės rizikos šeimose, kurių 

priežastys: piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų paėmimas iš šeimos, sunki materialinė padėtis, 

neužtikrinimas tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų. Krizinių situacijų metu centro socialinės 

darbuotojos šioms šeimoms teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir bendravimo 

paslaugas. Šeimoms buvo dalijami lankstinukai su  informacija apie AA grupę, krizių centro 

teikiamas paslaugas, suteikta informacija apie gydymąsi nuo alkoholizmo, buvo tarpininkauta su 

įvairių sričių specialistais. Per šį ketvirtį 3 klientai gydėsi nuo alkoholio vartojimo priklausomybės. 

Jiems buvo suleisti priešalkoholinio veikimo vaistai arba nukreipti gydytis Minesotos programoje 

bei lankyti AA grupių susitikimus. 

Socialinės darbuotojos, krizę patiriančioms šeimoms, teikė informaciją būtiniausiais 

klausimais. Socialinės darbuotojos kartu su šeima ir asmeniu, atsidūrus krizinėje situacijoje, 

analizavo šeimos probleminę situaciją, ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų. 

Septynioms šeimoms buvo suteikta maisto, higienos ir ūkinių prekių paketai. Trys 

šeimos gavo paramą – vaikiškas lovytes ir automobilines kėdutes. Trims šeimoms skirta parama – 

galvinių utėlių ir glindų naikinimui. 

2017 m. III ketv. laikotarpiu Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre buvo 

organizuota Savitarpio pagalbos grupės asmenims, esantiems socialinės rizikos šeimų sąrašuose. 

Per šį ketvirtį įvyko: 

   Atsakingi darbuotojai priiminėjo labdarą, ją tvarkė, bendravo su alytiškiais. III 

ketvirčio laikotarpiu priimta labdaros akcijai „Alytiškis-alytiškiui“ iš 60 asmenų. „Alytiškis-

alytiškiui“ organizuojama labdaros akcijos parama pasinaudojo 54 kartus asmenys iš socialinės 

rizikos šeimų sąrašo. 

IV ketvirčio metu įvyko 15 krizinių situacijų socialinės rizikos šeimose, kurių 

priežastys: piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų paėmimas iš šeimos, sunki materialinė padėtis, 

neužtikrinimas tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų. Krizinių situacijų metu centro socialinės 

darbuotojos šioms šeimoms teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir bendravimo 

paslaugas. Šeimoms buvo dalijami lankstinukai su  informacija apie AA grupę, krizių centro 

teikiamas paslaugas, suteikta informacija apie gydymąsi nuo alkoholizmo, buvo tarpininkauta su 

įvairių sričių specialistais. Per šį ketvirtį 2 klientai gydėsi nuo alkoholio vartojimo priklausomybės. 

Jiems buvo suleisti priešalkoholinio veikimo vaistai arba nukreipti gydytis Minesotos programoje 

bei lankyti AA grupių susitikimus. 

Socialinės darbuotojos, krizę patiriančioms šeimoms, teikė informaciją būtiniausiais 

klausimais. Socialinės darbuotojos kartu su šeima ir asmeniu, atsidūrus krizinėje situacijoje, 

analizavo šeimos probleminę situaciją, ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų. 

Visos socialinės rizikos šeimos stokojančios maisto buvo aprūpinamos kiekvieną 

savaitę maisto paketais iš ,,Maisto banko”. Penkios šeimos gavo paramą – vaikiškus vežimėlius ir 

automobilines kėdutes. Vienai šeimai skirta parama – galvinių utėlių ir glindų naikinimui. 

Atsakingi darbuotojai priėmė labdarą, ją tvarkė, bendravo su alytiškiais. IV ketvirčio 

laikotarpiu priimta labdaros akcijai „Alytiškis-alytiškiui“ iš 51 asmuo. „Alytiškis-alytiškiui“ 

organizuojama labdaros akcijos parama pasinaudojo 54 kartus asmenys iš socialinės rizikos šeimų 

sąrašo. 

Tėvų Savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai 
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Per 2017 metus VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre socialiniai dabuotojai 

organizavo Savitarpio pagalbos grupės užsiėmimus asmenims, esantiems socialinės rizikos šeimų 

sąrašuose. Jie vyko du kartus per savaitę. Darbo pobūdis įvairus: užimtumo veiklos (mezgimas, 

nėrimas, tapyba, dainavimas, šokiai ir kita), muzikos terapija, išvykos (Birštonas, Druskininkai, 

Alytaus apylinkės), paskaitos, pokalbiai, užsiėmimai, skirti moters sveikatai, grožiui profesinio 

rengimo centre, bibliotekoje, visuomenės sveikatos centre. Į užsiėmimus atvykdavo šeimomis. Nuo 

spalio mėnesio, sudarius sutartį su „Maisto banku“, kiekvieną savaitę šeimoms dalijami vienos 

dienos galiojimo maisto produktai iš IKI parduotuvių. Vyko praktiniai užsiėmimai, kaip pagaminti 

vieną ar kitą patiekalą iš gaunamų produktų. Grupė turi savo atskirą facebook paskyrą, kur dedama 

aktuali informacija, bendraujama. 

 

Eil. Nr. Grupė Grupės susitikimų skaičius Dalyvių skaičius 

1. Tėvų užimtumo grupė 10 (tik I ketvirtis) 13 

2. Savitarpio pagalbos grupė 78 52 

 

    

Psichologo veikla. (Psichologas dirbo tik I ketvirtį) 

Per 2017 m. I ketvirtį suteiktos 58 psichologo konsultacijos. Iš jų 15 socialinės rizikos 

šeimų (18 asmenų), 2 neįgaliųjų įstaigos klientų šeimoms (2 asmenys), 2 asmenims, kurie nėra 

socialinių paslaugų centro klientai. Psichologo konsultacijai klientus nukreipė su šeimomis 

dirbančios socialinės darbuotojos, neįgaliųjų dienos centro darbuotojos, taip pat klientai, ieškodami 

psichologinės pagalbos, kreipėsi patys.  

Per 2017 m. I ketvirtį įvyko 6 užsiėmimai personalui. Jų metu buvo aptariami 

sunkesni socialinės rizikos šeimų atvejai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, dalinamasi 

patirtimi, žiūrimi su profesine veikla susiję filmai. 

Per 2017 m. I ketvirtį įvyko 7 psichologės vedami relaksacijų užsiėmimai įstaigos 

personalui (su rizikos šeimomis dirbančioms socialinėms darbuotojoms, vaikų dienos centro ir 

administracijos darbuotojoms). 

Sausio mėnesį įvyko keturi psichologės vedami Savitarpio pagalbos grupės 

susitikimai. 

Sausio 3, 10, 24 ir 31 dienomis buvo vedami Tėvų užimtumo grupės užsiėmimai 

vaduojant už juos atsakingą socialinę darbuotoją. 

Su socialine darbuotoja Ieva Šeškute buvo lankytasi 2 šeimose, įtrauktose į socialinės 

rizikos šeimų apskaitą. 

Sausio mėnes, į atlikus anoniminę darbuotojų apklausą paaiškėjo, kad 72 % iš visų 

apklaustųjų mano, jog jiems būtų naudinga kartą per savaitę dalyvauti psichologės vedamoje 

relaksacijoje, meditacijoje ar palaikymo grupėje darbuotojams. 

 

           Tarpininkavimas aprūpinant neįgaliuosius techinės pagalbos priemonėmis 

 Per 2017 m. buvo išduota techninės pagalbos priemonių 20 Alytaus miesto neįgaliesiųjų ir pensi-

jinio amžiaus asmenų. 34 Alytaus miesto gyventojai grąžino techninės pagalbos priemones į centrą, 

21 asmuo pateikė prašymus. Išvis dėl techninės pagalbos priemonių per metus kreiptasi 111 kartų. 

 

Išvados: 

1. Neįgalių asmenų artimiesiems sudaromos galimybės tęsti darbinę ir visuomeninę veiklą, 

nepriklausyti nuo šeimos nario negalės. 

2. Socialinės rizikos šeimos, įtrauktos į apskaitą, gauna moralinę, materialinę ir socialinių 

įgūdžių palaikymo pagalbą. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, sudaromos 

sąlygos vaikams augti šeimoje. 
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3. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų, lankantiems vaikų dienos centrą, teikiama visokeriopa 

pagalba (psichologinė, materialinė, maitinimas), rūpinamasi jų užimtumu ir lasvalaikiu, 

formuojamos gyvenimiškos nuostatos gyventi kitaip. 

4. Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, gaunantiems paslaugas namuose, pagerėja 

gyvenimo kokybė ir sudaroma galimybė išvengti stacionarios institucinės globos. 

5. Teikiamos socialinės paslaugos, mažina socialiai pažeidžiamų asmenų grupių atskirtį 

visuomenėje.   

6. Didėjant teikiamų socialinių paslaugų apimtims tenkinamas vis didesnis miesto gyventojams 

reikalingų paslaugų poreikis. 

7. Įstaigos paslaugų kokybė gerėja aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje. 

 

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                           Asta Graužinienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


