
2011 - 12 - 20 
Gruodžio 15 d. 14 globos namų darbuotojų baigė dviejų mėnesių trukmės kompiuterinio raštingumo kursus, 

organizuotus  Ventos socialinės globos namuose. 

  

2011 - 12 - 13 
Gruodžio 12 - 13 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Socialinio darbuotojo padėjėjo 

vaidmuo neįgaliųjų socialiniame dalyvavime". Juose dalyvavo 17 socialinio darbuotojo padėjėjų. Mokymų 

dalyviams išduoti pažymėjimai. 

 

2011 - 12 - 07 
Gruodžio 5 - 6 d. keturios mūsų globos namų įstaigos socialinės darbuotojos užimtumui dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose socialiniams darbuotojams "Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos 

užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais 

asmenimis", kurie vyko Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute. 

 

2011 - 11 - 28 
Lapkričio 22 - 25 d. grupelė mūsų įstaigos gyventojų ir darbuotojų lankėsi Katovicų mieste, Lenkijoje. Ten, 

"Carito" centre, rinkosi Grundtvig projekto  "Motyvacija menui – menas motyvacijai" partneriai iš 

Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos (Ventos socialinės globos namų). Projekto dalyviai 

lankėsi "Carito" centre ir dar dviejuose jo filialuose. Jie galėjo stebėti, kaip ir kuo gyvena šios įstaigos 

gyventojai ir darbuotojai. Buvo lankomasi įvairiuose užsiėmimuose, apžiūrėtos įvairioms veikloms skirtos 

patalpos, grožėtasi įvairiais darbeliais,  padarytais pačių gyventojų rankomis. Daugelį sužavėjo įstaigoje 

esantys gyvūnų kampeliai, kuriuose gyvena triušiai, paukščiukai, vėžliai, žuvytės. Po to vyko šokių terapijos 

užsiėmimai. Buvo daromos įvairios šokio kompozicijos, bendraujama "kūno judesio ir žvilgsnio" kalba. 

Šeimininkai visiems projekto dalyviams suorganizavo išvyką į netoliese Katovicų esančią Aušvico 

koncentracijos stovyklą, kur naciai karo metais nukankino daug žmonių iš įvairių Europos šalių. Pakeliui 

namo mūsų įstaigos projekto dalyvių grupė dar apsilankė Veličkų druskų kasyklose. Kelionė visiems buvo 

kupina kuo geriausių įspūdžių. 

  

2011 - 11 - 21 
Lapkričio 18 - 19 d. 43 mūsų įstaigos darbuotojai baigė supervizijų užsiėmimus. Jiems išduoti pažymėjimai, 

liudijantys apie lankytus užsiėmimus. 

 

2011 - 11 - 21 
Lapkričio 17 d. Ventos socialinės globos namuose vyko seminaras "Kūno priežiūra", skirtas slaugytojams, 

slaugytojų padėjėjams, socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams. 

 

2011 - 11 - 08 
Lapkričio 8 d. mūsų globos namuose lankėsi Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakulteto studentai, kuriuos atlydėjo dėstytojas Egidijus Elijošius. Jie lankėsi šeimynose, užimtumo veiklų 

kabinetuose. Po to gyventojai ir darbuotojai surengė svečiams mini koncertą. Dėstytojas visų studentų vardu 

dėkojo už šiltą priėmimą. Mes esame dėkingi svečiams už aplodismentus, šiltus žodžius, linkėjimus ir 

dovanas. 

 

2011 - 11 - 01 
Lapkričio 1 - osios popietę globos namų gyventojai kartu su darbuotojais vyko į kapines, kur palaidoti buvę 

Ventos socialinės globos namų gyventojai. Ant kiekvieno kapo uždegė žvakelę, prisiminė amžinybėn 

išėjusius draugus. Prie išvykos organizavimo prisidėjo ir Gyventojų taryba. 

 

2011 - 10 - 31 
Spalio 28 - 29 d. Ventos socialinės globos namuose vyko supervizijų užsiėmimai. Juose dalyvavo 43 

darbuotojai (keturiomis grupėmis). 

 

 

 



2011 - 10 - 25 
Spalio 23 d. mūsų įstaigos gyventojams ir darbuotojams koncertavo Skuodo aklųjų ir silpnaregių dienos 

centro saviveiklininkai. 

 

2011 - 10 - 25 
Spalio 20 - 21 d. mūsų globos namuose svečiavosi Leonardo da Vinci projekto "Neįgaliesiems reikia 

internetinio pasaulio" partneriai iš Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos. Kiekviena šalis pristatė savo įstaigas. 

Buvo aptarta bendra projekto veikla. 

 

2011 – 10 – 21 
Spalio 21 d. grupelė darbuotojų vyko į Klaipėdą, kur dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kūrybiniai 

metodai reabilitacijoje". 

 

2011 - 10 - 25 
Spalio 10 - 14 d. Ventos socialinės globos namuose vyko socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos 

kėlimo seminaras pagal socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo (įžanginę) programą "Neįgalus 

žmogus visuomenėje: poreikiai, problemos, pagalba". Jame dalyvavo 34 socialinių darbuotojų padėjėjai. 

 

2011 - 10 - 02 
Rugsėjo 26 - 29 d. socialinė pedagogė Inga Musulienė lankėsi Vokietijoje pagal Grundtvig mokymosi 

partnerystės projekto "Motyvacija menui – menas motyvacijai" programą. Rengiamų susitikimo užsiėmimų 

tikslas - pasikeisti piešimo ir judesio jungties patirtimi bei pasirengti galutiniam susitikimo pasirodymui 

Madeiroje, Portugalijoje. 

 

2011 - 09 - 18 
Rugsėjo 16 - 17 d. 43 darbuotojai dalyvavo supervizijų užsiėmimuose. 

 

2011 - 08 - 22 
Rugpjūčio 19 - 20 d. 44 darbuotojai dalyvavo supervizijų užsiėmimuose. 

 

2011 - 07 - 14 
Liepos 13 - 14 dienomis darbuotojai dalyvavo supervizijų užsiėmimuose. 

 

2011 - 06 - 23 
Birželio 21 - 22 d. Ventos socialinės globos namuose viešėjo Grundtvig mokymosi partnerystės Ma – MA 

Projekto "Motyvacija menui – menas motyvacijai" partneriai iš Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos, Estijos. 

Svečiai pirmąją dieną žiūrėjo mini koncertą, po to lankėsi šeimynose, veiklos kabinetuose. Paskui jų laukė 

muzikos terapijos užsiėmimas, kurį vedė užimtumo terapeutė Dalia Tenienė. Jo metu dalyviai galėjo 

klausytis muzikos, patys muzikuoti įvairiais instrumentais. Antrąją dieną buvo muzikos klausymo 

užsiėmimas. Svečiai galėjo susipažinti su lietuvių liaudies folkloru, kitų stilių lietuviška muzika. Taip pat 

projekto dalyviai turėjo galimybę aplankyti Kryžių kalną bei kitas žymias Lietuvos vietas. 

 

2011 - 06 - 20 
Birželio 17 - 18 d. 44 įstaigos darbuotojai dalyvavo supervizijų užsiėmimuose. 

 

2011 - 05 - 30 
Gegužės 27 d. Ventos socialinės globos namuose vyko supervizijų užsiėmimai. Juose dalyvavo 44 

darbuotojai. Užsiėmimai vyko keturiomis grupelėmis. 

 

2011 - 05 - 24 
Gegužės 13 d. Akmenės rajono Dabikinės specialiojoje mokykloje vyko tarptautinė metodinė - praktinė 

konferencija "Mokomės būti kartu". Susirinkusius sveikino Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

Julija Juškienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Lukauskaitė, šeimininkai - Dabikinės specialiosios 

mokyklos direktorius Vaclovas Laukys, pavaduotojos ugdymui Birutė Elena Jakaitienė ir Rimana 

Vapsvienė. Buvo vedamos atviros pamokos, po to pranešimus skaitė Linkuvos, Žagarės, Mažeikių, Jūrmalos 



(Latvija), Dabikinės specialiųjų mokyklų, Akmenės ir Ventos gimnazijų, Vilniaus Abraomo Kulviečio 

vidurinės mokyklos pedagogai, Šiaulių universiteto doktorantė Neringa Povilaitienė. Taip pat dalyvavo ir 

mūsų įstaigos direktorė Gražina Banienė, pavaduotoja Lolita Zvonkienė, vyr. socialinė darbuotoja Daiva 

Repšienė, spec. pedagogas Edvardas Liaučius. Konferencijos metu buvo galima išgirsti daug naudingos 

informacijos, pasidalinti darbo patirtimi su kitais renginio dalyviais. 

 

2011 - 05 - 06 
Š. m. gegužės 3 d. darbuotojai, dirbantys užimtumo veiklų kabinetuose, dalyvavo seminare "Dalyvaujantis 

ugdymas: motyvacija menui". 

 

2011 - 04 - 04 
Kovo 21 - 23 ir 28 - 30 dienomis Ventos socialinės globos namuose vyko seminaras, skirtas socialinių 

darbuotojų padėjėjams, "Socialinis darbas su specialiųjų poreikių vaiku ir šeima (Bazinės kompetencijos)". 

   

2011 - 01 - 10 
Vasario 1 - 3 d. ir 7 - 9 d. Ventos socialinės globos namuose vyko seminaras ,,Socialinis darbas su 

specialiųjų poreikių vaiku ir jo šeima". Jame dalyvavo 16 socialinių darbuotojų padėjėjų. 

 

2010 - 11 - 19 
Lapkričio 15 - 17 d. globos namų direktorė Gražina Banienė svečiavosi Vokietijoje, Berlyno mieste. Ten 

rinkosi Ma - MA projekto: "Motyvacija menui - menas motyvacijai" partneriai iš Vokietijos, Portugalijos, 

Lenkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Lietuvos, Estijos. Tai buvo pirmasis susitikimas, kuriame aptarta 

tolimesnė projekto dalyvių veikla. Pirmasis projekto etapas bus vykdomas mūsų socialinės globos namuose. 

Birželio mėnesį svečiuose lauksime partnerių. Tema, kurią pristatysime, bus susijusi su muzika (dainavimu, 

muzikavimu). 

   

2010 – 11 – 12 
Lapkričio 10 – 12 d. Ventos socialinės globos namuose socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo trijų dienų 

seminare „Socialinis darbas su proto, psichikos ir/arba kompleksinę fizinę negalią turinčiais vaikais". 

 

2010 – 11 – 05 
Lapkričio 5 d. grupelė darbuotojų dalyvavo projekto, skirto įvairių veiklų skatinime, veikloje 

„Informavimas, motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas" Naujojoje Akmenėje. 

 

2010 – 10 – 22 
Spalio 22 d. socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai vyko į Klaipėdą, kur dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Kūrybiniai metodai reabilitacijoje". 

 

2010 – 10 – 15 
Spalio 15 d. socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai dalyvavo konferencijoje „Savipagalbos ir 

specialistų vaidmuo vykdant socialinę integraciją psichikos neįgaliesiems" Vilniuje. Jos metu buvo 

eksponuojami neįgaliųjų darbai, tarp jų ir Ventos socialinės globos namų gyventojų darbeliai. 
 


