
2014 - 12 - 31 
Gruodžio 29 - 30 d. trečios šeimynos darbuotojams vyko supervizijų užsiėmimai.  

 

2014 - 12 - 19 
Kiekvienas iš mūsų savaip matuoja dienų prasmę, mina savo darbų, sumanymų brydę. Džiugu 

pažinti ir būti šalia kūrybiškų, įgyvendinančių savo svajones žmonių. Mūsų, Ventos socialinės 

globos namuose, yra ne vienas toks. 

Štai socialinio darbuotojo padėjėja Irena Viršilienė vis nustebindavo savo floristiniais ir kitais 

meniniais užmanymais, o šįkart almanache „Eilėraščio taku" prabilo rimuotu žodžiu. Irenos pomėgį 

ir talentą žodinei kūrybai jau buvome spėję pastebėti. Jos skaitomos eilės kviesdavo susimąstymui 

ir nuoširdžiam pasidžiaugimui. Irenos surašytos mintys – prasmingos, aprėpiančios visą žmogaus 

gyvenimą, jo santykį su kitais žmonėmis ir gimtuoju kraštu. Eilės lengvai gali rasti kelią tiek į 

liūdinčią, tiek į šypseną spinduliuojančią širdį. 

Autorė, knygoje pristatydama savo kūrybą, sako, kad ji – įvairiaspalvė. Mes – poezijos skaitytojai 

Irenai linkime, kad šis almanachas būtų tik jos poezijos leidinių pradžia, jos kūrybiniu startu, einant 

eilėraščio taku. 
Ventos socialinės globos namų bendruomenė  
 

2014 - 12 - 04 
Per Lietuvą nuvilnijo žinia apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą ,,Perėjimas nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 

tėvų globos vaikams". Projekte numatomi keliai tikslo įgyvendinimui palietė ir mūsų įstaigos 

bendruomenę. 

Šio projekto svarstymas vyko Šiaulių regiono darbo grupėje, kurioje dalyvavo mūsų įstaigos 

vadovai ir kitų, panašių Šaulių apskrities institucijų, vadovai ir atstovai. 

Projekto svarstymas vyko ir Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje. Jame dalyvavo mūsų rajono 

meras Vitalijus Mitrofanovas, vicemerė Julija Juškienė, rajono tarybos administratorius Apolinaras 

Nicius. Dėl svarstymuose priimtų sprendimų įstaigos bendruomenės iniciatyva pas mus lankėsi ir 

savo poziciją šiuo klausimu išsakė rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. 

Mero pasisakymas buvo kategoriškas ir aiškus. V. Mitrofanovo nuomone, savivaldybėms tokia 

pertvarka labai daug kainuos. Projektas, pasak mero – tai tik pamasinimas kažkokiais nedideliais 

pinigais. Vėliau visa atsakomybė krenta ant savivaldybės pečių. Politikas atsakingai žvelgė į ateities 

perspektyvą, teigdamas, kad nebus duodama pinigų nei išlaikymui, nei etatams, kurie bus būtini 

paslaugų užtikrinimui. 

Mero teigimu, valdžia nuolat kalba apie regiono politiką, tačiau kažkodėl priima tokius sprendimus, 

kurie regionus žlugdo. V. Mitrofanovas pažymėjo, kad, įgyvendinus šį projektą mūsų rajone, būtų 

paliesti ne tik Ventos socialinės globos namai, bet ir Dabikinės specialioji mokykla. Įsitraukimas į 

projektą pagilintų rajono socialines – ekonomines problemas. 

Meras patikino, kad Akmenės rajono savivaldybės vardu paprašė, jog ši reforma nepaliestų Ventos 

socialinės globos namų. 

Ši žinia mus nuramino ir suteikė viltį, kad į skubotus projektus nebūsime įtraukti. Dėkojame merui 

V. Mitrofanovui. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė  
 

2014 - 11 - 21 
Lapkričio 19 - ą Ventos socialinės globos namuose lankėsi LR Seimo narys, politologas ir etiketo 

žinovas, Liberalų Sąjūdžio narys Arminas Lydeka. Liberalas neakcentavo savo politinės 

ideologijos, o nuoširdžiai domėjosi, kuo gyvena globos namų bendruomenė. A. Lydeka ne tik 

išklausė įstaigos direktorės Gražinos Banienės, sveikatos priežiūros bei socialinio darbo specialistų 

pasisakymus, bet ir pakvietė darbuotojus iškeltų klausimų sprendimų paieškai. Seimo narys atkreipė 

dėmesį, kad politikai kartais sukelia sumaištį, eskaluodami populistines idėjas, kurios nepritaikytos 

nei mūsų socialinei situacijai, nei ekonominėms galimybėms. A. Lydeka pastebėjo, jog visuomenėje 



mėgstama išdidinti ir akcentuoti įvykius, skatinančius negatyvą. Taip pat apgailestavo, kad 

objektyvūs ir pozityvūs faktai, įrodantys globos namų kokybišką veiklą, lieka nematomi. 

Nors Seimo nario darbotvarkė buvo intensyvi ir griežtai struktūruota, A. Lydeka skyrė laiko 

pasidomėti mažųjų ir vyresniųjų įstaigos globotinių gyvenimo sąlygomis. Paspaudęs rankas mūsų 

jaunuoliams ir vaikams, pastiprinęs ir suteikęs viltį darbuotojams, A. Lydeka išvyko iš globos 

namų. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 11 - 05 
Spalio pabaigoje Ventos socialinės globos namus aplankė gausus būrys svečių iš Vilniaus vaikų ir 

jaunimo pensiono. Viešnagės tikslas – susipažinti su mūsų globos namais bei juose gyvenančiais 

vaikais ir suaugusiais asmenimis. 

Vilniečiai vizito metu lankėsi užimtumo veiklos kabinetuose, šeimynose. Svečiai bendravo su 

mažaisiais vaikų skyriaus gyventojais, pasidžiaugė puikiomis ir jaukiomis jų gyvenimo sąlygomis, 

vaišėmis palepino mūsų mažuosius. Aplankė ir suaugusiųjų gyventojų šeimynas. Vyresnieji 

vaikinai noriai pasakojo, kaip jie gyvena, ką veikia, kaip leidžia laisvalaikį. Jaunuoliai parodė savo 

rankdarbius, džiaugsmingai dalijosi savarankiškumo ir saviraiškos pasiekimais. Vilniečiai stebėjo, 

kaip vaikinai kepė obuolių pyragą. Jaunuolių nuoširdumas, mūsų namų atvirumas neliko 

nepastebėtas – išeinant viena viešnia net ašarą nubraukė. 

Malonu, kad taip iš toli atvykę svečiai aktyviai domėjosi mūsų globos namais ir iš mūsų namų 

išvyko su gerais įspūdžiais, maloniomis emocijomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2014 - 10 - 01 
Paskutinę rugsėjo savaitę vyko projekto „Tu negali – menas gali!" baigiamasis renginys. Jo metu 

globos namuose viešėjo VDA Kauno fakulteto: 

• dekanas, profesorius Jonas Audėjaitis, 

• viešųjų ryšių ir projektų vadovė Kristina Daubarytė, 

• vyr. specialistė studijų kokybei Ingrida Liaukonienė, 

• doc. Monika Žaltauskaitė – Grašienė – l.e.p. Tekstilės katedros vedėja, projekto "Tu negali – 

menas gali" vadovė, 

• lekt. Vaidas Naginionis - Grafikos katedros vedėjas, 

• Milda Sadauskienė ir Laura Slavinskaitė – Vizualaus meno katedros Tapybos bakalauro studijų 

programos studentės, 

• Viktorija Radionova – Keramikos katedros Taikomosios keramikos magistrantūros studijų 

programos studentė. 

Renginyje svečiavosi ir Ventos gimnazijos dailės mokytoja Zita Staškienė kartu su gimnazistais, 

vizualaus meno mylėtojais. Žemaitiškomis dainomis bei kanklių skambesiu projekto vykdytojų, 

dalyvių ir svečių susitikimą papuošė Ventos muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Auksė 

Nainytė. 

Baigiamojo renginio metu buvo pasidžiaugta sėkmingu projektu: sukurtais tapybos, keramikos, 

tekstilės ir grafikos meno darbais, patirtu teigiamu meno poveikiu žmogaus sveikatai ir jo gerovei, 

globos namų darbuotojams ir gyventojams suteiktais pagrindiniais bei lengvai pritaikomais kūrybos 

įgūdžiais. O svarbiausia – paliktais neišdildomai šiltais pėdsakais kauniečių ir ventiškių širdyse. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 09 - 28 
Rugsėjo 26 d. sveikinome socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir užimtumo 

specialistus su jų profesine švente. Nuskambėjo daug šiltų žodžių, kuriuos tarė Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, Dabikinės specialiosios mokyklos 

direktorė Birutė Elena Jakaitienė bei jos pavaduotojos Dalia Bakaitienė ir Jūratė Triaušienė, mūsų 

įstaigos direktorė Gražina Banienė kartu su administracijos darbuotojais, padalinių darbuotojai, 

gyventojai. Dainomis šventę praskaidrino Ventos muzikos mokyklos solistės Viktorija Kontrimaitė, 



Eidmantė Lileikytė ir Fausta Taškutė, kurias moko pedagogė Genovaitė Bučiuvienė. Šventė baigėsi 

nuotraukų iš mūsų darbuotojų profesinės veiklos peržiūra. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 09 - 28 
Ventos socialinės globos namuose projekto „Tu negali – menas gali!" veiklos vykdymui buvo 

atvykę tekstilininkai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Tekstilės katedros docentė Lina 

Jonikė globos namų bendruomenę pakvietė kurti šilko pievą, kurioje gyvena įvairiausi gyvūnai. 

Menininkės idėjos įgyvendinimui talkino studentės: Ieva Makauskaitė, Edita Tamulaitytė, Gintarė 

Karaliūtė ir Iveta Nemeravičiūtė. Tekstilininkės, įtempusios du didelius šilko gabalus (matmenys - 

1m x1m), padėjo globos namų gyventojams ir darbuotojams perkelti piešinio eskizą ant šilko, ruošė 

reikalingas piešėjams spalvas, gelbėjo išsiliejus dažui už kontūro ribų. 

Įstaigos gyventojai patyrė daug džiugios nuostabos, piešdami ir stebėdami šilku bėgantį spalvos 

lašelį. Atskiri padaliniai turėjo progą susiburti ir palikti savo žymę ant šilko: globos namų direktorė 

Gražina Banienė ir administracija, įstaigos gyventojai, socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros 

specialistai, virtuvės darbuotojai ir valytojos – visi piešė eskizus. Anot menininkės Linos Jonikės, 

čia svarbus buvo ne tiek rezultatas, kiek pats procesas, subūręs gausią įstaigos bendruomenę. Šilko 

pievoje darniai tilpo daug skirtingų asmenybių: skraidanti ir galinti tik vos vos judėti, su plačia 

šypsena ir norinti ašarą nubraukti. 

Šiandien Ventos socialinės globos namus puošia ne tik įstaigoje sukurti šilko darbai, bet ir 

menininkės Linos Jonikės atvežtos dovanos – daugiau nei 20 vienetų Vilniaus universiteto Kauno 

Humanitarinio fakulteto studentų šilko tapybos kūrinių. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 09 - 24 
Rugsėjo 19 d. mūsų globos namuose svečiavosi Ziedkalnės socialinio aprūpinimo centro (Latvija) 

darbuotojai. Tai buvo atsakomasis vizitas (mūsų įstaigos darbuotojai Ziedkalnėje lankėsi pernai 

vasarą). Svečiams mūsų globotiniai dovanojo koncertą: šoko, dainavo, grojo. Kiekvienam 

atvykusiam buvo padovanota po keramikinį medalį. Po to kolegos latviai lankėsi šeimynose, 

veiklos užimtumo kabinetuose, domėjosi mūsų globos namų gyvenimu. Džiaugiamės, kad mūsų 

draugystė tęsiasi ir laukiame naujų susitikimų. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 09 - 18 
Ventos socialinės globos namuose toliau tęsiasi projekto "Tu negali - menas gali!" kūrybinės 

dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai. Rugsėjo 16 – ą Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Vilniaus 

dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos katedros dėstytojas, profesorius Edmundas Saladžius 

globos namuose vedė grafikos meno dirbtuves. Profesoriui talkino taikomosios grafikos bakalaurės 

ir magistrantės: Ugnė Krasauskaitė, Rūta Sologubaitė ir Inga Navickaitė. Menininkai įstaigos 

gyventojus ir darbuotojus supažindino su grafikos plastine raiška, grafinio atspaudo ypatybėmis. 

Dalyviai ant tempera ir/ar akrilu padengtos organinio stiklo plokštės valymo principu formavo 

piešinius. Monotipijos darbų, padedant šiems menininkams, buvo sukurta daugiau nei pusė šimto. 

Grafikos meno dirbtuvėse dalyvavo 38 globos namų gyventojai bei 12 darbuotojų. 

Globos namuose veikė ir keramikos kūrybinės dirbtuvės. Jas vedė Lietuvos dailininkų sąjungos 

narė, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto keramikos katedros dėstytoja Lilija Mogylienė bei 

studentės Viktorija Radionova ir Gabija Gataveckaitė. Čia dalyviai buvo supažindinti su keramikos 

plastikos pagrindais. Įstaigos gyventojai ir darbuotojai molio plokštėje, naudodami įvairias faktūras, 

įrankių bei reljefo pagalba formavo piešinį. Vėliau su engoba spalvino molio paviršių, detalizavo 

piešinį raižymu, teptuku ir dekoravimo klizmute. Profesionalai padėjo dalyviams iš vientiso molio 

gabalo formuoti tuščiavidurį tūrį bei supažindino su skulptūrine plastika – formavo skulptūrinę 

formą iš vientiso molio gabalo ar iškočiotų molio lakštų, perteikdami charakteringas proporcijas ir 

judesį. Keramikos dirbtuvėse kūrybinis procesas reikalavo daug susikaupimo ir kruopštumo, tad 

jose spėjo apsilankyti 16 gyventojų ir 14 darbuotojų. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  



 

2014 - 09 - 13 
Ventos socialinės globos namuose vykdomas projektas "Tu negali - menas gali!". Projekte 

dalyvauja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai bei globos namai. 

Projektu siekiama, pasitelkiant meną ir menine veiklą, gerinti neįgalių vaikų ir jaunuolių psichikos 

sveikatą; sukurti objektus, turinčius pozityvų poveikį psichikos sveikatai; suteikti pagrindinius ir 

lengvai pritaikomus kūrybos įgūdžius globos namų darbuotojams ir gyventojams bei užtikrinti 

meno sklaidą regione.Projekto metu vyksta kūrybinės dirbtuvės, kuriose profesionalūs esami bei 

būsimi menininkai kuria kartu su globos namų bendruomene. Bendros kūrybos rezultatai papuoš 

Ventos socialinės globos namų erdves. 

Projektui įgyvendinti yra gautas dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo. 

Kūrybinę veiklą globos namų gyventojams ir darbuotojams tapybos dirbtuvėse rugsėjo 9 - 12 d. 

vedė VDA Kauno fakulteto tapybos studijos dėstytoja, menininkė Jovita Aukštikalnytė - 

Varkulevičienė, Ventos socialinės globos namų apylinkėse unikalius meno kūrinius kūrė ir su 

globos namų gyventojais bendravo tapybos studijų programos studentai: Augustė Andrijauskaitė, 

Indrė Mikašauskaitė, Milan Prokeš, Laura Slavinskaitė ir Milda Sadauskienė. 

Tapybos studentai: Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė bei Kaune studijuojantis svečias iš 

Čekijos Milan Prokeš maloniai pasidalino ir kitais turimais talentais - susirinkusius nustebino 

gitaros ir nuostabių balsų skambesiu. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 08 - 14 
Rugpjūčio 6 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente Ventos socialinės globos namams 

išduotos dvi licencijos – Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) vaikams su negalia 

ir Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Įstaigas, 

gavusias licencijas socialinės globos teikimui, sveikino departamento direktorius Aivydas Keršulis, 

Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjas Vykintas Bagdonas, vyr. specialistė Silvija Baltakė, vyr. 

specialistė Vita Blusevičiūtė, vyr. specialistė Paulina Martinavičiūtė ir vyr. specialistė Dovilė 

Kilinskaitė. 

Licencijas Ventos socialinės globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamente atsiėmė 

Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė, kartu dalyvavo ir įstaigos Socialinio 

darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 07 - 28 
Liepos 23 ir 28 dienomis Ventos socialinės globos namuose vyko privalomojo higienos įgūdžių 

mokymo kursai. Juose dalyvavo 124 darbuotojai.  

 

2014 - 07 - 22 
Ventos socialinės globos namai nuolat puoselėja ir prižiūri savo aplinką. Čia gausu gėlynų ir įvairių 

dekoratyvinių augalų. Slaugomos šeimynos darbuotojos Eugenija Vaitkevičienė ir Rita Nocienė 

pasigedo augmenijos „savo pusėje". Jos pasiūlė supilti alpinariumą, kad per šeimynos langus būtų 

matyti žydinčios gėlės. Šiai darbuotojų minčiai pritarė ir buitinių paslaugų organizatorė Stefa 

Milieškienė. Tačiau planuojamam gėlynui reikėjo pakankamai daug augalams tinkamos žemės. 

Diskutuojant dėl būsimo alpinariumo, ieškojome galimybės žemės įsigijimui. Kineziterapeutei 

Rasai Urbonienei kilo mintis pagalbos kreiptis į žemietį, vietos verslininką „Vaidvos" komercijos 

direktorių Andrių Mikelskį. 

Paskambinus verslininkas maloniai mus išklausė ir be jokių ilgų svarstymų nusprendė padovanoti 

žemės gėlynui. Tą pačią dieną, neprabėgus nė keletui valandų, Ventos socialinės globos namai 

sulaukė mašinos su žemėmis. 

Globos namų gyventojai ir darbuotojai noriai triūsė įrengiant alpinariumą. Šiandien čia jau žydi 

gėlės ir džiugina mūsų akis. 



Mes, Ventos socialinės globos namų bendruomenė, tariame nuoširdų „Ačiū" Andriui Mikelskiui už 

išklausymą ir mūsų idėjos parėmimą. 
Parengė: kineziterapeutė Rasa Urbonienė  
 

2014 - 06 - 26 
1 - os, 2 - os ir 11 - os šeimynų darbuotojai baigė supervizijų užsiėmimus.  

 

2014 - 06 - 26 
Gegužės 26 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Socialinio darbo savirūpos 

aspektai". Juose dalyvavo 25 socialinio darbuotojo padėjėjai.  

 

2014 - 06 - 20 
Birželio 20 d. mus aplankė gausi Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojų komanda kartu su 

savo įstaigos vadovu Linu Butkumi. Pirmiausiai svečius pakvietėme į aktų salę, kur mūsų globos 

namų direktorė Gražina Banienė tarė sveikinimo žodį. Buvęs mūsų įstaigos gyventojas, o dabar 

darbuotojas, Arvydas Ribikauskas padainavo. Paskui buvo rodomas filmukas apie vienos mūsų 

globotinių šeimynos vasaros atostogas. Vėliau svečiai lankėsi šeimynose, veiklos užimtumo 

kabinetuose, bendravo su gyventojais ir darbuotojais. Dėkojame svečiams už apsilankymą bei 

dovanas ir viliamės, kad mūsų bendravimas nenutrūks. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 06 - 14 
Šiaulių Lieporių gimnazijos moksleivė Aira Balsevičiūtė mūsų įstaigai padovanojo elektrinį 

sintezatorių. Tai muzikinis instrumentas, padedantis lavinti jaunųjų kūrėjų muzikalumą ir fantaziją. 

Globos namų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 05 - 22 
Gegužės 14 – 17 d. Lisabonoje, Portugalijoje, rinkosi mokymosi visą gyvenimą programos 

Grundtvig mokymosi partnerysčių daugiašalio projekto „Rožinis autizmas" („Autism in Pink") 

dalyviai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir Portugalijos. Iš Lietuvos vyko Ventos 

socialinės globos namų gyventoja Svietlana Parfionova ir ją lydėjo socialinio darbo padalinio 

vadovė Daiva Pranauskienė bei VšĮ Edukaciniai projektai socialinių programų koordinatorė Laura 

Olisauskaitė. 

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta ekskursijai po Lisaboną, jos metu aplankytas Lisabonos 

okeanariumas, senasis Belém rajonas, šv. Jeronimo vienuolynas. Vakare įvyko "Rožinio autizmo" 

dokumentinio filmo premjera, sukėlusi daug emocijų, tiek tarp save filme pamačiusių moterų, 

turinčių autizmo spektro sutrikimų, tiek tarp darbuotojų. 

Antrąją dieną vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo tiek projekto dalyviai, tiek 

kviestiniai svečiai. Sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento narė, lygių lyčių galimybių komiteto 

vice - pirmininkė dr. Edite Estrela, nacionalinio reabilitacijos instituto prezidentė dr. Madeira 

Serodio, Portugalijos parlamento narė Margarida Almeida, Didžiosios Britanijos Nacionalinės 

autizmo sąjungos direktorė ir projekto koordinatorė Carol Povey ir kt. Buvo pristatyti projekto 

rezultatai, dar kartą parodytas "Rožinio autizmo" filmas. Didelis dėmesys buvo skiriamas moterų 

turinčių autizmo spektro sutrikimų, parengtiems pristatymams apie įvairius gyvenimo su autizmu 

aspektus (higiena, asmeninės patirtys, tarpasmeniniai santykiai ir pan.). Pabaigoje, projekto dalyvės 

buvo apdovanotos diplomais bei išklausė žmonių su negalia parengtą koncertą. 

"Rožinio autizmo" projektas baigėsi, tačiau mums liko daug šiltų ir gerų įspūdžių, prisiminimų ir 

užmegztų kontaktų. 
Parengė: socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė  
 

2014 - 05 - 22 
Gegužės 16 d. Ventos socialinės globos namuose lankėsi mokymosi visą gyvenimą daugiašalio 

projekto „Vaikų globos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sąveika Europoje" dalyviai iš 



Vilniaus Mykolo Romerio universiteto. Šių mokymų dalyviais esame ir mes - Rūta Pumpinienė ir 

Jūratė Maculevičienė. 

Svečius labai šiltai ir maloniai sutiko globos namų direktorė Gražina Banienė. Atvykusieji domėjosi 

gyventojų užimtumu, jų gyvenimo sąlygomis bei kasdiena. Svečiai, pasiskirstę į kelias grupeles, 

lankėsi šeimynose ir bendravo su gyventojais bei darbuotojais. Taip pat dalijosi ir savo gerąja 

patirtimi. Neišdildomą įspūdį projekto dalyviams paliko aktų salėje surengtas globos namų 

gyventojų koncertas, kuriame skambėjo eilės, dainos, muzika ir nuotaikingi jaunimo šokiai. 

Vakarop projekto dalyviai pakilios nuotaikos išvyko į Vilnių. 
Parengė: vyr. slaugytoja Rūta Pumpinienė ir soc. darbuotoja Jūratė Maculevičienė  
 

2014 - 05 - 15 
Gegužės 15 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Socialinio darbo savirūpos 

aspektai". Juose dalyvavo 21 socialinio darbuotojo padėjėjas.  

 

2014 - 04 - 18 
Artėjant šv. Velykoms, Ventos socialinės globos namuose lankėsi tarptautinės tiesioginės 

rinkodaros kompanijos Lietuvoje UAB „Studio Moderna" atstovai. Ryšiai su kompanija buvo 

užmegzti ir palaikomi globos namų kineziterapeutės Rasos Urbonienės iniciatyva. 

Pardavimų ir rinkodaros direktorė Raminta Kadūnienė, Live Active koordinatorė Baltijos šalims 

Valentina Šileikė, personalo vadovė Laura Belinskienė bei prekių ženklų specialistė Kamilė 

Dijokaitė globos namus nudžiugino ypatingomis dovanomis. UAB „Studio Moderna" dėka turime 

bėgimo takelį ir elipsinį treniruoklį, šildomų paklodžių, patalynės, kojinių, avalynės, pasakų knygų, 

krepšinio ir futbolo kamuolių, badmintono rikinį, gertuvių, sąsiuvinių ir kt. Bendrovės parama 

pasitarnaus siekiant gyventojų sveikatos stiprinimo. Minkšta, švelni, su natūraliu šilko pluoštu 

patalynė ypač reikalinga sunkią negalią turintiems įstaigos globotiniams. Šildomos paklodės skirtos 

kenčiantiems nuo lėtesnės medžiagų apykaitos ir kraujotakos sutrikimų gyventojams. 

Viešnios apsidairė ir šeimynose, pasidomėjo neįgaliųjų kasdiena, jų gyvenimo sąlygomis. UAB 

„Studio Moderna" atstovės šeimynų gyventojus dar palepino velykiniais šokoladiniais kiaušiniais. 

Atsisveikindama Laura Belinskienė sakė pastebėjusi globos namų darbuotojų ir gyventojų šiltą 

tarpusavio ryšį. O įstaigos darbuotojų triūsas buvo įvertintas kaip darbas, talpinantis didžiulę vertę 

ir prasmę. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 04 - 18 
Ventos socialinės globos namuose bendradarbiavimo tikslais lankėsi Kupiškio socialinės globos 

namų direktorius Dainius Bardauskas, direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Ovidija 

Skačelienė su įstaigos darbuotojų komanda. 

Svečiai pasidžiaugė mūsų buvusiais globotiniais, kurie šiuo metu gyvena Kupiškio socialinės 

globos namuose. Pasak kupiškiečių, mūsų užauginti vaikai greitai adaptuojasi naujoje aplinkoje, yra 

draugiški, geranoriški kitų atžvilgiu. 

Svečiai domėjosi gyventojų užimtumu, jų kasdiena. Taip pat klausta apie neseniai išvykusio ir 

dabar Kupiškyje gyvenančio jaunuolio pomėgius, lankytasi šeimynoje, kurioje gyveno mūsų 

globotinis. 

Dalijimasis gerąja patirtimi, atsakinga globa, nuolatinis ieškojimas efektyvių pagalbos išteklių 

leidžia sparčiai ir sėkmingai judėti pirmyn, siekiant užtikrinti ilgalaikės socialinės globos ir neįgalių 

žmonių gyvenimo kokybės parametrus institucijose. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 04 - 15 
Balandžio 14 dieną mus aplankė Seimo Europos reikalų komiteto bei Teisės ir teisėtvarkos 

komiteto narė Vilija Aleknaitė – Abramikienė. Ją atlydėjo Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

narė Jadvyga Dunauskaitė. Susitikimo metu kalbėta užsienio politikos klausimais. Pasidomėta ir 

mūsų kasdieniniu darbu, gyvenimu. Paliesti opūs socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams bei 



slaugytojoms klausimai, diskutuota apie euro įvedimą. Viešnia mielai atsakinėjo į užduotus 

klausimus. 

Susitikimas praėjo šiltoje ir draugiškoje atmosferoje. 
Parengė: užimtumo specialistė Staselė Vaičiulienė  
 

2014 - 04 - 14 
Balandžio 11 - ą dieną įstaigos socialinės darbuotojos Vitalija Žilinskienė ir Alina Lalienė dalyvavo 

Vilniuje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame renginyje "Gerumo žvaigždė". 

Renginio filmavimas vyko LNK studijoje. "Gerumo žvaigždę" vedė Rolandas Vilkončius ir Inga 

Valinskienė. Šventinę nuotaiką palaikė žymūs Lietuvos pop muzikos atlikėjai. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pažymėjo: "Tai pirmą kartą mūsų 

šalies socialinio darbo istorijoje organizuojamas renginys". Šventė skirta socialinių darbuotojų 

pagerbimui, jos metu buvo paskelbtos aštuonios geriausių socialinių darbuotojų nominacijos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
 

2014 - 04 - 14 
Ventos socialinės globos namai turtingi svečiais. Neseniai pas mus lankėsi kaimyninio Mažeikų 

rajono „Santarvės" laikraščio atstovai. Vyr. redaktorė Audronė Malūkienė atvyko susipažinti su 

įstaigos veikla, patirti, kuo globos namai gyvena, pajusti čia tvyrantį emocinį – psichologinį 

klimatą. Susitikimo su mūsų darbuotojais ir gyventojais akimirkas kruopščiai fiksavo „Santarvės" 

fotokorespondentas Sigitas Strazdauskas. 

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad svečiai suprato mūsų namuose verdantį, pasak A. Malūkienės „kitokį 

pasaulį", kuris pilnas vaikiško triukšmo, jaunatviškos energijos, šypsenų ir apsikabinimų, mažų ir 

didelių patyrimų, ypatingų ženklų. Pasidalijimų dėka, svarstant apie „kito pasaulio" svarbą ir 

reikšmingumą čia dirbantiems žmonėms, mūsų svečių kelias namo neprailgo. Anot vyr. redaktorės, 

jis pasirodė daug trumpesnis nei atvykstant – nuo Mažeikių iki Ventos. 
Parengė: soc.pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 04 - 11 
Balandžio 10 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Socialinio darbo savirūpos 

aspektai". Juose dalyvavo 20 socialinio darbuotojo padėjėjų. 

 

2014 - 04 - 09 
Ventos socialinės globos namuose lankėsi dienraščio „Lietuvos rytas" žurnalistė Laima Lavaste. 

Labai džiaugiamės šiuo vizitu, branginame skiriamą laiką, žinomo ir gerbiamo žmogaus dėmesį. 

Laima Lavaste buvo viena iš nedaugelio, išdrįsusių mus palaikyti įstaigai sudėtingu metu. 2013 m. 

vasario pabaigoje įsiplieskus skandalui dėl mažametės globotinės „Lietuvos ryto" žurnalistė 

visuomenei pateikė ne sensacijos besivaikantį, o realią situaciją atspindintį straipsnį. 

Apsilankydama dabar Laima Lavaste domėjosi globos namų gyvenimu, bendravo su įstaigos 

darbuotojais ir gyventojais. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 03 - 27 
Projekto „Rožinis autizmas" („Autism in Pink") dalyvių vizitas Briuselyje 

VšĮ Edukaciniai projektai bendradarbiauja su mūsų globos namais Europos komisijos 

administruojamame mokymosi visą gyvenimą Grundtvig daugiašalės partnerystės projekte „Rožinis 

autizmas" („Autism in Pink"). 

Šios projektinės veiklos dėka, kovo mėn. 18 - 20 dienomis Ventos socialinės globos namų 

gyventoja Svietlana Parfionova, direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė bei projektų vadovas 

Arlandas Makūnas viešėjo Briuselyje. Vizito Briuselyje darbotvarkė buvo padalinta į du etapus. 

Pirmajame etape projekto dalyviai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Ispanijos 

svečiavosi prie Europos Komisijos įsikūrusioje „lobistinėje" organizacijoje „European Disability 

Forum" (http://www.edf-feph.org). Viešnagės metu buvo pristatomi organizacijos tikslai, 



uždaviniai, veiklos kryptys bei iškeliami diskusiniai klausimai, liečiantys problemas, su kuriomis 

Europoje susiduria asmenys, turintys autizmo spektro sutrikimų. 

Antrajame etape projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įtakingiausia Europos Sąjungos 

institucija – Europos Parlamentu bei su negalią turinčių asmenų interesams aktyviai atstovaujančiais 

parlamentarais. Čia buvo pristatomi reikšmingiausi projekto rezultatai, apsvarstoma autizmo 

diagnozės problematika bei diskutuojama apie autizmo spektro sutrikimus turinčių asmenų 

gyvenimo kokybę ir teises. 

Laisvalaikio valandėlę skyrėme pasivaikščiojimui po Briuselį. Mažumėlę pasidairėme centre, 

vedami jaukių senamiesčio gatvelių pasigrožėjome persipinančia įvairių laikotarpių architektūra. 

Projektinė patirtis praplečia akiratį, suteikia žinių ir duoda peno idėjoms. Į Lietuvą grįžome 

turtingesni – kupini įspūdžių ir minčių. 
Parengė: direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė  
 

2014 - 01 - 31 
Sausio 31 d. mūsų globos namuose vyko neformaliojo švietimo mokymai "Vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymas netinkamo elgesio korekcijos procese", kuriuos organizavo Šiaulių valstybinės kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakultetas. Dalyvavo 23 socialiniai darbuotojai ir 2 socialinių darbuotojų 

padėjėjai. 
 


