
2012 - 12 - 10 
Gruodžio 7 - 8 dienomis 39 Ventos socialinės globos namų darbuotojai baigė supervizijų užsiėmimus. Jiems 

išduoti pažymėjimai, liudijantys apie lankytus užsiėmimus. 

 

2012 - 11 - 10 
Lapkričio 9 d. supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 20 darbuotojų, lapkričio 10 d. - 19 darbuotojų. 

Užsiėmimai organizuojami Ventos socialinės globos namuose. 

  

2012 - 10 - 14 
Spalio 12 d. supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 20 darbuotojų, spalio 13 d. - 19 darbuotojų. Užsiėmimai 

organizuojami Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 10 - 02 
Rugsėjo 25 - 26 d. Ventos socialinės globos namuose buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai 

"Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas socialinėje sąveikoje". Dalyvavo 22 darbuotojai (socialiniai 

darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai) iš Ventos socialinės globos namų bei 3 socialiniai darbuotojai 

iš Dūseikių socialinės globos namų. 

  

2012 - 09 - 19 
Rugsėjo 5 - 9 d. keturi mūsų įstaigos darbuotojai vyko į Izmirą (Turkija), kur vyko antrasis tarptautinio 

Leonardo da Vinci partnerystės projekto "Neįgaliesiems reikia internetinio pasaulio" susitikimas. Partneriai 

iš Rumunijos mokė, kaip kurti interaktyvų video. Taip pat buvo aptarta, kas jau padaryta šiame projekte. 

Skype konferencijos metu bendrauta su Lenkijos partnerių projekto koordinatore, planuojant tolimesnius 

etapus. Dalyviai buvo informuoti, kad reikia pasirašyti sutartis su asmenimis, dalyvausiančiais interaktyvaus 

video kūrimo procese. Lankėmės dviejose specialiojo ugdymo įstaigose: valstybinėje ir privačioje, po to 

tyrimų centre (mūsų šalyje tai atitiktų pedagoginę - psichologinę tarnybą). Turėjome progos susipažinti su 

šių įstaigų specifika, palyginti su savo šalies įstaigomis. 

Susipažinome su Izmiro miestu (Karšyakos ir Konako rajonais). Vykome į Efeso miestą. Ten aplankėme 

krikščionišką Mergelės Marijos koplyčią ir senovinio graikų miesto, įkurto 1000 m. pr. Kr., griuvėsius. 

Pabuvojome prie Egėjo jūros. 

Kitas partnerių susitikimas planuojamas Rumunijoje 2013 m. kovo mėn. 

  

2012 - 09 - 18 
Rugsėjo 14 d. supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 19 darbuotojų, rugsėjo 15 d. - 20 darbuotojų. Užsiėmimai 

organizuojami Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 08 - 10 
Rugpjūčio 2 d. supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 20 darbuotojų, rugpjūčio 3 d. - 19 darbuotojų. 

Užsiėmimai organizuojami Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 07 - 13 
Liepos 11d. supervizijų užsiėmimuose dalyvavo 20 darbuotojų, liepos 13 d. - 19 darbuotojų. Užsiėmimai 

organizuojami Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 07 - 02 
Birželio 29 d. sulaukėme būrelio svečių. Mus aplankė Linkuvos socialinės globos namų gyventojai, anksčiau 

gyvenę mūsų globos namuose. Juos atlydėjo globos namų direktorius, vyr. socialinė ir dar dvi socialinės 

darbuotojos. Svečius pasitiko ir prisiminimus atgaivinti padėjo socialinio darbo padalinio vadovė Daiva 

Pranauskienė bei kineziterapeutė Rasa Urbonienė. Jos palydėjo buvusius gyventojus į šeimynas, kuriose  

buvę mūsų globotiniai anksčiau gyveno. Svečiai turėjo progą susitikti seniai nematytus draugus ir 

darbuotojus. Po to jie prisiminimais pasidalinti buvo pakviesti prie arbatos puodelio. Šiek tiek atsikvėpę visi 

ėjo apžiūrėti pasikeitusios mūsų globos namų aplinkos lauke. 

Džiaugiamės apsilankiusiais svečiais ir laukiame jų vėl sugrįžtant. 

 

 



2012 - 06 - 21 
Birželio 20 - 21 d. 26 darbuotojai (5 socialiniai darbuotojai ir 21 socialinių darbuotojų padėjėjas)  dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo kursuose "Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas socialinėje sąveikoje", 

organizuotuose Ventos socialinės globos namuose. 

  

2012 - 06 - 19 
Birželio 11 - 12 d. 25 socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose "Asmeninio ir 

tarpasmeninių santykių kūrimas socialinėje sąveikoje", organizuotuose Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 05 - 30 
Gegužės 29 d. keturi mūsų įstaigos darbuotojai baigė dviejų mėnesių trukmės kompiuterinio raštingumo 

kursus, organizuotus Ventos gimnazijoje, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondo lėšų. 

 

2012 - 05 - 29 
Ventos socialinės globos namai dalyvavo projekte "Ma- Ma" (Motyvacija menui- menas motyvacijai). 

Ma-Ma projektas yra meno projektas, remiamas Europos Komisijos, per Grundtvig Mokymosi visą 

gyvenimą programą. Projektas apima penkias skirtingas organizacijas iš penkių skirtingų šalių: Vokietijos, 

Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos. Tarp jų yra menų asociacija, kuri bendradarbiauja su grupe 

profesionalių šokėjų ir aktorių, dirbančių su šeimomis, kuriose yra vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. 

Galutinis šio projekto rezultatas buvo pristatytas Portugalijoje - Madeiros saloje. 

Dalyvauti galutiniame projekto susitikime gegužės pradžioje skrido du Ventos socialinės globos gyventojai, 

įstaigos vadovė ir užimtumo terapeutė. 

Mes visą savaitę grožėjomės nuostabia Madeiros salos gamta. Madeira – netoli nuo Europos žemyno esanti 

sala, su įspūdingais kraštovaizdžiais. Ji stebino autentiškais kalnų kaimeliais, pajūryje įsikūrusiomis 

gyvenvietėmis ir spalvingais žvejų laiveliais bei vaišingais ir atvirais vietos gyventojais. Salyno sostinė - 

Funčalo - svarbiausias ir kosmopolitiškiausias Madeiros miestas. Kiti svarbūs miestai - Portu Santus, Ribeira 

Brava, Mašiku, Kamara de Lobosas, Santa Krusas, Kaniso. 

Du trečdaliai Madeiros - gamtos draustinis, su nuostabiais pakrantės ir miškų kraštovaizdžiais, bei ypatinga 

augmenija. Keliaujant vaizdai puikūs, atsiveria įspūdingos panoramos, visur supa vešli ir nuostabi gamta. 

Vieno iš daugelio žygių pradžios taškas yra prie įžymaus Botanikos sodo Caminco do Meio, kuriame 

auginama įvairiausia egzotiška augmenija tiesiog po atviru dangumi, nes čia puikios sąlygos augalams augti 

ir vešėti. 

Šiandien pagrindinis salos pragyvenimo šaltinis – turizmas. Čia daugiausia atkeliauja europiečiai – anglai, 

vokiečiai, skandinavai, portugalai. Žmones į salą traukia tikrai ne pramogų ir linksmybių gausa, jų - 

nedidelis pasirinkimas, o įspūdinga gamta. Čia vyrauja malonus klimatas, nes vasarą nebūna labai karšta, o 

žiemą yra maloniai šilta. Taigi ryškių oro temperatūros svyravimų nėra. Galima netgi rinktis: salos pietinėje 

dalyje oras šiltesnis ir sausesnis, o vakarinėje dalyje drėgnesnis ir vėsesnis. Toks klimatas idealus augalams, 

stebina egzotiškų žiedų gausa, orchidėjų rūšių įvairovė. 

Rytais gėrėdavomės nuostabiais Madeiros vaizdais, o po pietų skubėdavome į spektaklio repeticijas. 

Spektaklio tema - Aušvico koncentracijos stovyklos tragedija ( Lenkija,1943m.). Aušvico koncentracijos 

stovykla buvo didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, įkurta nacistų 

okupuotoje Lenkijoje, kur buvo nužudyta apie 3 mln. žmonių. Spektaklio idėja – šių dienų nūdiena. Ir dabar 

pasauly vieni kitus žudo, motinos savo vaikus išmeta į šiukšlynus arba visiškai sunaikina. Spektaklį režisavo 

žymus Portugalijos režisierius Henrike Amoedo. Žiūrovams spektaklis pristatytas net du kartus. Spektaklį 

žiūrėjo Portugalijos prezidentas Anibalas Cavaco Silva. 

Už galimybę dalyvauti projekte, pamatyti kitas šalis, dirbti kartu su profesionalias aktoriais ir šokėjais 

Ventos socialines globos gyventojų vardu nuoširdus ačiū direktorei Gražinai Banienei. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė 
 

2012 - 05 - 17 
Š. m. gegužės  mėnesį Skuode įvykusiose rajono atvirose štangos spaudimo nuo krūtinės pirmenybėse 

„Mosėdžio taurė 2012" mūsų įstaigos darbuotojas Anatolijus Bondarenka tapo absoliučiu čempionu senjorų 

grupėje. Sveikiname! 

 

 

 



2012 - 04 - 29 
Balandžio 27 d. Ventos socialinės globos namuose vyko bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo 

lėšų projekto „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės 

ir socialinės pažangos"  seminaras „Derybos, bendravimas, konfliktų sprendimas". Seminare dalyvavo 27 

įstaigos darbuotojai iš įvairių padalinių. 

 

2012 - 04 - 29 
Balandžio 27 d. devyni darbuotojai ir septyni gyventojai baigė dviejų mėnesių trukmės kompiuterinio 

raštingumo kursus, organizuotus Ventos socialinės globos namuose. 

 

2012 - 04 - 29 
Balandžio 17 dieną, Estijoje Polstamaa mieste susirinko jau į priešpaskutinį susitikimą, projekto MA-MA 

„Motyvacija menui – menas motyvacijai" partneriai iš Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos, Estijos ir Lietuvos. 

Šis susitikimas buvo tarsi viso projekto apibendrinimas. Aplankėme istorines šio krašto vietas, 

pasižiūrėjome istorinį filmą „Prisiminimai" ir priėjome bendros nuomonės, jog mūsų šalis sieja labai panaši 

istorija ir nūdiena. 

Aplankę Viljandi miestelyje esantį pensioną, kuriame gyvena apie 400 šimtai turinčių proto negalią 

gyventojų, vėlgi pamatėme, kiek svarbus yra menas būtent tokio likimo žmonėms. 

Tad jau kitą dieną mums buvo pasiūlyta piešti ant šilko vašku, piešimo tematika - „Mūsų istorijos 

simboliai". Iš pradžių piešėme ant balto šilko skystu vašku, tada jį dengėme dažais. Po pietų prie mūsų 

prisijungė keletas meno mokyklos moksleivių su savo mokytoja. Taip mes išpiešėme kelias dešimtis metrų 

šio audinio, kuris bus panaudotas baigiamajam koncertui Portugalijoje, Madeiroje. 

Tad išsiskirstėme trumpam - iki baigiamojo projekto pasirodymo liko vos dvi savaitės. 
Parengė: socialinė darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė 
  

2012 - 03 - 25 
Kovo 20 d. 15 globos namų darbuotojų baigė dviejų mėnesių trukmės kompiuterinio raštingumo kursus, 

organizuotus Ventos socialinės globos namuose. 

  

2012 - 02 - 23 
Vasario 17 d. 15 globos namų darbuotojų baigė dviejų mėnesių trukmės kompiuterinio raštingumo kursus, 

organizuotus Ventos socialinės globos namuose. 

 
 


