
2013 - 12 - 17 
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI bendradarbiauja su mūsų globos namais Europos komisijos 

administruojamame mokymosi visą gyvenimą Grundtvig daugiašalės partnerystės Rožinis autizmas (Autizm 

in Pink) projekte. Ventos socialinės globos namuose viešėjo šio projekto partneriai ir koordinatoriai National 

Autistic Society iš Jungtinės Karalystės. Svečiai domėjosi mūsų globotinių gyvenimu, jų užimtumo 

veiklomis. Tikimės, kad šis projektas padės pagerinti žmonių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASD) 

gyvenimo kokybę. 

 

2013 - 12 - 17 
7, 8, 10 ir 17 šeimynų darbuotojų komandos baigė supervizijų užsiėmimus.  

 

2013 - 09 - 05 
Rugsėjo 4 d. Ventos socialinės globos namuose vyko pirmosios pagalbos mokymai. Juose dalyvavo 83 

darbuotojai.  

 

2013 - 08 - 09 
Rugpjūčio 6 - 7 d. kvalifikacijos kėlimo mokymuose "Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas 

socialinėje sąveikoje" dalyvavo 17 slaugytojų padėjėjų. 

 

2013 - 07 - 26 
Liepos 22 d. mūsų gyventojas Artūras Mendelejevas dalyvavo žaidime „Lietaus melodija", kurį organizuoja 

radijo stotis „Lietus". Vaikinas skambino į studiją ir tiesioginio eterio metu teisingai pasakė žaidime pateiktų 

dainų pavadinimus. Artūras gavo dovanų marškinėlius su radijo stoties logotipu. Prizas laimėtojui buvo 

asmeniškai pristatytas į globos namus. 

   

2013 - 07 - 06 
Birželio 26 - 30 dienomis grupelė globos namų darbuotojų viešėjo Lenkijoje. Varšuvoje vyko paskutinis 

Leonardo da Vinci partnerystės projekto "Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui" susitikimas. Kaip ir 

kiekvieno susitikimo metu šalys partnerės: Rumunija, Lenkija, Turkija ir Lietuva - Ventos socialinės globos 

namai, pristatė namų darbus - interaktyvius filmukus ir žaidimus neįgaliesiems. Varšuvoje buvo aptarta ir 

projekto galutinė ataskaita. 

Lenkijoje aplankėme žmonių su psichikos negalia dienos centrą. Buvome ankstyvos intervencijos centre, kur 

vaikui ir šeimai suteikiama specialistų pagalba: kineziterapeuto, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo 

bei socialinio darbuotojo konsultacijos. Susipažinome su šeimyniniais namais, kuriuose gyvena 9 proto 

negalią turintys žmonės. Kasdieninėje namų ruošoje jiems padeda ateinantys darbuotojai. 

Taip pat apžiūrėjome seniausią Varšuvos dalį – Pragą. Pasivaikščiojome gatvelėmis, kurių nepalietė Antrasis 

pasaulinis karas. Paskutinė projekto metu lankytina vieta buvo Varšuvos senamiestis. 

Mūsų dalyvavimas projekte leido neįgaliesiems atverti langą į internetinį pasaulį. 
Parengė: personalo vadovė Edita Jatkauskienė  
 

2013 - 07 - 01 
Birželio 27 - 28 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Komandinis darbas ir refleksija 

socialiniame darbe". Dalyvavo 30 darbuotojų.  

 

2013 - 06 - 20 
Vyresnieji įstaigos globotiniai noriai talkina ūkio padalinio darbuotojams, remontuojant šeimynų patalpas. 

Jaunuoliai, prisidėję prie ūkio darbų, džiaugiasi ir didžiuojasi savo triūsu. Dirbdami globotiniai išmoksta 

vertinti sukurtą grožį bei tausoti savo namų aplinką. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 06 - 12 
Latvijos Ziedkalnes socialinio aprūpinimo centro kvietimu grupelė Ventos socialinės globos namų 

darbuotojų vyko į kaimyninėje šalyje organizuotą konferenciją. 

Latviai supažindino su savo šalies sistema, kuri rūpinasi įstaigose gyvenančiais neįgaliaisiais. Taip pat 

darbuotojai kalbėjo apie vykdomą jų centro gyventojų integraciją, dalijosi į visuomenę išėjusių neįgaliųjų 

patiriamais sunkumais. 



Mūsų įstaigos pristatymas talpino visas vykdomas veiklas, rengiamas šventes bei kasdienybės džiaugsmus. 

Pasidalinę turima patirtimi, pasidžiaugėme spalvingu centro gyventojų koncertu bei pasidairėme po įstaigą. 

Mūsų globos namų direktorė Gražina Banienė iš vietos neįgaliųjų sulaukė daug gražaus dėmesio bei 

kruopščiai sukurtų atminimo dovanėlių. 

Esame labai dėkingi Ziedkalnes socialinio aprūpinimo centrui ir jų direktorei Aijai Petuhovai už šiltą 

bendravimą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Tikimės, kad ši draugystė tik tvirtės ir bus vertinga abiems 

šalims. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 04 - 02 
Kovo 25 - 26 dienomis 11 socialinių darbuotojų dalyvavo mokymuose ir išklausė socialinių darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo mokymo programą "Socialinis darbuotojas - socialinių įgūdžių neįgaliesiems 

formuotojas". 

Kovo 27 - 28 dienomis 37 socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo mokymuose ir išklausė socialinių 

darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymo programą "Komandinio socialinio darbo profesinės 

veiklos gebėjimų tobulinimas dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis".  

 

2013 - 03 - 14 
Mūsų globos namų darbuotojas Anatolijus Bondarenko kovo 9 d. dalyvavo Atvirame štangos spaudimo 

čempionate Latvijoje. Senjorų 50+ grupėje jis tapo absoliučiu čempionu.  

 

2013 - 03 - 13 
Kovo 6 – 10 dienomis mūsų globos namų darbuotojos Edita Jatkauskienė ir Alma Lileikienė lankėsi 

Rumunijoje, Sibiu mieste pagal Leonardo da Vinci partnerystės projekto "Neįgaliesiems reikia internetinio 

pasaulio" projektą. Susitikimo metu kiekviena šalis partnerė (Rumunija – Sibiu, Rumunija – Deva, Lenkija, 

Turkija ir Lietuva) pristatė namų darbus: sukurtus interaktyvius filmukus ir žaidimus. Po to buvo aptariama 

tolimesnė projekto eiga: metodų, kuriais remiantis kuriami filmukai, aprašymas. 

Kitą dieną lankėmės Sibiu Dr. Gheorghe Preda psichiatrijos ligoninėje. Čia įsikūrę stacionarios ir 

konsultacinės psichiatrijos centrai, reabilitacijos centras sutrikusio vystymosi vaikams, dienos centras, 

skirtas proto negalią turintiems vaikams. Stebėjome užsiėmimus Montessori klasėje, buvome supažindinti su 

ankstyvosios intervencijos taikymu, Vojto gydymo metodika, lankėmės įvairiuose reabilitacijos procedūrų 

kabinetuose, ergoterapijos klasėse. Paskutiniame darbo etape buvo aptartas kitas susitikimas, vyksiantis 

Lenkijoje, Varšuvoje. 

Paskutinę vizito dieną buvo suorganizuota ekskursija į Sighisoara ir Biertan miestus, garsėjančius senovine 

architektūra ir unikaliomis bažnyčiomis. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2013 - 02 - 27 
Vasario 27 d. įvyko visuotinis gyventojų ir darbuotojų susirinkimas, kurį organizavo Gyventojų taryba. 

Susirinkimo metu buvo renkama nauja Gyventojų taryba. Jos nariais atviru balsavimu išrinkti šie gyventojai: 

Donatas Kasperavičius, Vytautas Kavaliauskas, Svietlana Parfionova, Jurgita Petraitytė, Jovita 

Skamarakaitė, Dovilė Trikšytė ir Laimonas Tumas. Iš darbuotojų tarybos atstovais išrinkti Jūratė 

Gauronskienė ir Aivaras Korizna. Taip pat buvo priminti Gyventojų tarybos nuostatų funkcijos ir uždaviniai. 
 


