
2015 - 12 - 04 

Gruodžio 3 d. Ventos socialinės globos namuose vyko privalomi Higienos įgūdžių mokymai (dalyvavo 17 

įstaigos darbuotojų) ir Pirmosios pagalbos mokymai (dalyvavo 8 įstaigos darbuotojai). 

 

2015 - 12 - 04 

Ventos socialinės globos namuose 2015 metais vykdytas projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai“. Lėšos 

projektui skirtos, laimėjus Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių finansavimo atrankoje. 

Projekto partneris – Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Programos prioritetas – neįgalių asmenų psichikos 

sveikatos stiprinimas. 

Projekto lėšomis įsigytos dailės terapijos priemonės, skirtos emocinei ir kūrybinei raiškai. Pasitelkus 

priemones, neįgalieji galėjo geriau pažinti, suprasti ir įvardinti savo emocinę būseną bei ją išreikšti. Dailės 

terapija suteikė pozityvių išgyvenimų, skatino gyventojų adaptyvų elgesį bei emocinį atsipalaidavimą. 

Projekto partneriai lankėsi globos namuose ir dalyvavo dailės terapijoje. Projektinis bendradarbiavimas 

paskatino globos namų gyventojų išvykas į Ventos neįgaliųjų klubą „Dalia“ bei jų dalyvavimą klubo 

veikloje. 

Projekto dėka bei pasitelkus žmogiškuosius išteklius, buvo išplėstas dailės terapijos paslaugos gavėjų ratas ir 

pagerintas neįgaliesiems reikalingų priemonių prieinamumas. 
Parengė: soc. pedagogė, projekto vadovė Inga Musulienė 
 

2015 - 12 - 03 

Net septynios mūsų globos namų pačių mažiausių, sunkiausią negalią turinčių gyventojų šeimynos 

džiaugiasi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ Dizaino katedros 

dėstytojų ir studentų kūrybos darbais. Profesionalių menininkų sukurti išskirtinio dizaino, individualiai bei 

tikslingai pritaikyti žaislai ir edukacinės priemonės ne tik funkcionalūs, bet ir puošia interjerą. 

Naujieji žaislai, vos tik atkeliavę į šeimynas, buvo iš karto išmėginti. Vaikai, pasivaržydami tarpusavyje, 

krykštaudami suko spalvų ratus, kuriuose spalvos persidengdamos sukuria naujus vaizdus ir atspalvius. 

Mažieji buvo labai patenkinti interaktyvia siena, kurioje galima susipažinti su aplinka ir netgi ją keisti – 

prisiliesti prie įvairių faktūrų ir perdėlioti čia esančius objektus. Gyventojams, kurie negali savarankiškai 

judėti, bet gali stebėti aplinką, buvo sukurtos priemonės su besikeičiančiu vaizdu, primenančiu pasakų 

pasaulį. Tam tikslui skirtas ir kūrėjų toršeras, kurio siluetų šviesa pripildo kambarį, sukurdama ramią, jaukią 

aplinką sunkiausios negalės, mažiausio mobilumo gyventojams. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2015 - 11 - 27 

Lapkričio 26 dieną buvome pakviesti į kasmetinę, Latvijos slaugytojų asociacijos organizuojamą, 

konferenciją „Negalią turinčių žmonių sveikatos ir globos aktualijos“, kuri šįmet išsikėlė iš sostinės į Vilcę, 

Jelgavos rajoną. 

Pranešimus konferencijoje skaitė: psichiatras psichoterapeutas Pėteris Zalytis, socialinio darbo magistrė, 

supervizorė Jekaterina Jeremejeva bei kiti Latvijos sveikatos ir socialinės srities specialistai. Mūsų 

pranešimuose buvo pateikta informacija apie globos namus bei pristatytos socialinės globos tendencijos 

Lietuvoje. Šį pranešimą skaitė Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė. „Dailės terapijos 

taikymo galimybes intelekto sutrikimų turintiems asmenims“ pristatė socialinė pedagogė Inga Musulienė. 

Pristatyti pranešimai sulaukė kolegų iš Latvijos susidomėjimo. Svarstyta panašios konferencijos 

organizavimo galimybė Lietuvoje, o Jelgavos ligoninės sveikatos priežiūros specialistai domėjosi galimybe 

apsilankyti globos namuose bei išsamiau susipažinti su taikoma dailės terapija. 

Baigiamojoje konferencijos dalyje muzikaliu pasirodymu maloniai nustebino Latvijos socialinio aprūpinimo 

namų „Ziemgale“, „Ziedkalnės“ filialo pramoginių šokių šokėjai bei melodingų latviškų dainų atlikėjai. 

Po konferencijos mes buvome pakviesti susipažinti su Latvijos kultūros istorijos paminklu – Vilcės sodybos 

pilimi, kuri statyta 18 amžiuje, bei šalia esančiu parku ir „Kiškių pieva“, kuri, pasak legendos, taip pavadinta 

dėl barono vienu šūviu nušautų dviejų kiškių. 

Nuoširdžiai dėkojame Latvijos socialinio aprūpinimo namų „Ziemgale“, „Ziedkalnės“ filialo direktorei Aijai 

Petuhovai, kurios šiltą rūpestingumą jutome visos viešnagės metu. 
Parengė: socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 
 

2015 - 11 - 12 

Lapkričio 10 d. globos namų direktorė Gražina Banienė, pavaduotoja Lolita Zvonkienė, soc. darbuotoja Rita 



Lubinienė ir spec. pedagogas Edvardas Liaučius vyko į Adakavo socialinės globos namus, kur dalyvavo 

diskusijoje, skirtoje aptarti praktinius socialinės globos namų darbuotojų kompetencijų ir motyvacijos 

vertinimo aspektus socialinės globos paslaugų pertvarkos kontekste. 

 

2015 - 11 - 06 
Ventos socialinės globos namų darbuotojų profesinė sąjunga, prisijungdama prie Lietuvos socialinių 

darbuotojų asociacijos kvietimo, lapkričio 6 dieną 10 val. sukvietė įstaigos darbuotojus uždegti žvakutes ir 

tylos minute pagerbti žuvusią kolegę. 
Parengė: Ventos socialinės globos namų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Vitalija Boverienė 
  

2015 - 10 - 13 
Spalio 10 dieną Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai „Konfliktų sprendimas ir valdymas“. 

Juose dalyvavo 16 socialinio darbuotojo padėjėjų. 

  

2015 - 06 - 19 
Gegužės mėnesį 20–os šeimynos gyventojas Eimantas Labinas kartu su socialine darbuotoja Aušra 

Špultauskyte dalyvavo žurnalo „NAMINUKAS“ surengtame konkurse ir laimėjo saldžią dovaną – Haribo 

guminukų rinkinį. Sveikiname ir džiaugiamės! 

  

2015 - 06 - 03 
2015 m. sausio–gegužės mėnesiais mūsų globos namuose vyko supervizijų mokymai, organizuojami iš 

Europos socialinio projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ fondo lėšų. 

Juose dalyvavo 16 įstaigos darbuotojų. 

  

2015 - 05 - 28 
Gegužės 26–27 d. penki mūsų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo mokymuose „Krizinių 

situacijų valdymas ir darbas įtampoje“, vykusiuose Telšių menų inkubatoriuje. 

  

2015 - 05 - 27 
Gegužės 26 d. Ventos socialinės globos namuose buvo skaitoma paskaita „Valymo paslaugų kokybės 

gerinimas ir saugus dezinfekcinių priemonių naudojimas“ darbuotojams, dirbantiems su dezinfekcinėmis 

priemonėmis. 

  

2015 - 05 - 25 
Gegužės 21–ą dieną dalyvauta LSMU Visuomenės sveikatos fakultete vykusioje konferencijoje, kurioje 

gvildentos integralios medicininės ir socialinės pagalbos modeliai. Konferencijoje pristatytas pranešimas 

apie dailės terapijos naudą siekiant sveikatos ir socialinių problemų sprendimo. Vėliau, diskusijoje prie 

apskrito stalo, dalintasi pastebėjimais ir įžvalgomis dėl glaudesnio skirtingų sričių specialistų 

bendradarbiavimo, efektyvinant pagalbą neįgaliems asmenims. 
Parengė: socialinė pedagogė Inga Musulienė, socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 
  

2015 - 05 - 21 
Gegužės 20 d. Ventos socialinės globos namuose lankėsi svečiai iš Vokietijos: Epilepsijos centro 

„Kleinwachau“ socialinė darbuotoja Maria Lippold, Epilepsijos centro vadovas Martin Wallmann ir 

Epilepsijos klinikos vadovas bei Vokietijos epileptologijos draugijos vadovas Dr. Tomo Mayer. Svečius 

atlydėjo LC projekto „Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro“ vadovė Dr. Polina Šedienė. 

Svečiai iš Vokietijos pristatė medicininės ir socialinės pagalbos integracijos patirtį epilepsijos srityje. 

Pasidaliję gerąja patirtimi, jie skyrė laiko susipažinimui su mūsų įstaiga, bendravimui su darbuotojais, 

gyventojais. Susitikimo metu išsamiai buvo gvildenami ir deinstitucionalizavimo idėjos klausimai. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 05 - 18 
Gegužės 13–14 d. keturios mūsų globos namų socialinės darbuotojos dalyvavo mokymuose „Profesinės 

veiklos ir socialinio darbo intervencijų planavimas“, kurie vyko Telšių menų inkubatoriuje. 

  

2015 - 05 - 04 



Balandžio 29–30 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai „Socialinės pagalbos procesų eigos 

stebėjimas/ dokumentavimas (socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos bei paslaugų fiksavimo 

dokumentuose principai, metodai, praktiniai aspektai senyvo amžiaus asmenų ir/ ar asmenų su negalia 

globos įstaigų soc. darbuotojams)“. Juose dalyvavo 15 socialinių darbuotojų. 

  

2015 - 04 - 13 
Balandžio 2–3 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai „Darbo su agresyviais klientais įgūdžių 

lavinimas, konfliktų su klientu prevencija arba įveikimo būdai“. Juose dalyvavo 13 socialinio darbuotojo 

padėjėjų. 

  

  

2015 - 03 - 19 
Kovo 16–17 d. Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė, direktoriaus pavaduotoja Lolita 

Zvonkienė ir Socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė dalyvavo mokymuose „Socialinių 

paslaugų įstaigos veiklos organizavimas: veiklos planavimas, išteklių paieška ir veiklos finansavimas“ 

Klaipėdoje. 

  

2015 - 03 - 19 
Kovo  16–17 d. vyko mokymai „Individualus ir grupinis darbas su asmenimis, turinčiais psichikos 

sutrikimų, motyvavimas pokyčiams ligos paūmėjimo metu“. Juose dalyvavo 17 socialinio darbuotojo 

padėjėjų. 

  

2015 - 03 - 19 
Pažymint Lietuvos nepriklausomybės 25–metį buvo organizuojama akcija ,,Lietuvai ir man“, kurios metu 

buvo kviečiami visi Lietuvos piliečiai pinti trispalves apyrankes. 

Mūsų įstaigos gyventojai taip pat aktyviai įsijungė į akciją. Trispalves apyrankes mes iš siūlų pynėme, 

nėrėme vąšeliu, sukome. 

Pirmosios apyrankės buvo pasidarytos sau, o po to dovanojamos kitiems įstaigos gyventojams bei 

darbuotojams. Apyrankes dovanojome ir tarptautinių 50 kg štangos kėlimo varžybų dalyviams. 

Maža smulkmenėlė, bet kai ji daryta su meile, mus dar labiau suartina ir šildo. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 
 

 

2015 - 03 - 13 
Kovo 12 d. mūsų globos namuose lankėsi Seimo nariai Vitalijus Gailius ir Gintaras Steponavičius bei 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, kandidatas į Akmenės rajono savivaldybės merus, 

Apolinaras Nicius. Svečiai domėjosi globos namų aktualijomis, kokie sunkumai iškyla dirbant socialinį 

darbą. Kalbėdamas V. Gailius pažymėjo tarnystės svarbą.  Seimo narys palygino valstybės ar savivaldybės 

institucijose dirbančių valstybės tarnautojų tarnystės pareigą žmonėms ir globos namų darbuotojų – 

neįgaliems įstaigos gyventojams. Po to svečiai lankėsi šeimynose, bendravo su gyventojais. Seimo nariai, 

įvertinę darbuotojų kompetenciją ir jėgas, skiriamas gyventojų gerovės kūrimui, apgailestavo dėl 

sumenkinto globos namų indėlio, siekiant neįgaliųjų gyvenimo kokybės. Svečiai, padėkoję darbuotojams už 

sąžiningą triūsą, paspaudę visiems rankas, iš įstaigos išvyko palikdami garbių žmonių, šilto ir žmogiško 

prisilietimo pėdsaką.  
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 03 - 02 
2015 m. vasario 20 dieną į Ventos socialinės globos namus buvo atvykusi Šiaulių ortopedijos technikos 

darbuotoja, ortopedė – technikė Aurelija Baronaitė. Darbuotojams buvo galimybė nemokamai profilaktiškai 

pasitikrinti kojų venas. Rūpinantis darbuotojų sveikata, ortopedė – technikė buvo paprašyta dar kartą 

apsilankyti įstaigoje, nes nespėta priimti visų norėjusių pasikonsultuoti. 
Parengė: kineziterapeutė Rasa Urbonienė 
 

2015 - 02 - 27 
Ventos socialinės globos namai sulaukė būrelio svečių: Seimo nario, Audito komiteto nario, LR Liberalų 

sąjūdžio pirmininko Eligijaus Masiulio; Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus LR 



Liberalų sąjūdžio Akmenės skyriaus pirmininko Apolinaro Niciaus; skyriaus pirmininko pavaduotojos 

Jolantos Ados Januitienės bei liberalaus jaunimo – Agnės Daknytės ir Lauros Mačernytės. 

E. Masiulis ir A. Nicius trumpai apžvelgė Akmenės rajono socialines – ekonomines bei kultūrines 

problemas ir pristatė, politikų nuomone, efektyvius situacijos gerinimo kelius. Seimo narys domėjosi globos 

namų darbuotojų patiriamais sunkumais ir jų lūkesčiais. E. Masiulis išsakė savo poziciją dėl pradėtos globos 

įstaigų pertvarkos. Svečiai susipažino su globos namų gyvenimu, lankėsi įstaigos globotinių šeimynose. 

Seimo narys E. Masiulis spaudė jaunuoliams rankas, bendravo su mažaisiais, nuoširdžiai pasidomėdamas, 

kuo ir kaip gyvena kiekvienas įstaigos globotinis. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 02 - 26 
Vasario 25 dieną Ventos socialinės globos namuose lankėsi LR Seimo narys, Socialinių reikalų komiteto 

narys Liutauras Kazlavickas ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jadvyga Dunauskaitė. 

Seimo narys kalbėjo apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtą globos įstaigų pertvarką. Sėkmės 

garantu čia buvo įvardintas bendruomenės palaikymas. Darbuotojai pažymėjo esą nežinioje dėl skubiai 

ketinamų įgyvendinti permainų ir nepelnytai menkinamo jų darbo, globojant neįgalius įstaigos gyventojus. 

Tarybos narė apžvelgė rajono gyventojams aktualius klausimus ir pabrėžė problemų sprendimo 

kompleksiškumo būtinumą. Svečiai domėjosi įstaigos gyvenimu, lankėsi vaikų ir jaunuolių bei slaugomose 

šeimynose. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2015 - 02 - 25 
Ventos socialinės globos namuose lankėsi Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. 

Meras trumpai pristatė savivaldybės veiklos ataskaitą bei paliko keletą administracijos išleistų informacinių 

leidinių apie savivaldybės 2014 metų veiklą. 

V. Mitrofanovas domėjosi globos namų gyvenimo aktualijomis. Įstaigos darbuotojai mero prašė pagalbos 

nutiesiant dviračių taką iš Ventos miesto į Paeglesių kaimą, kuriame yra įsikūrę globos namai. Dviračių 

takas leistų saugiau ir lengviau pasiekti Ventą tiek neįgaliems įstaigos gyventojams, kurie dažnai keliauja į 

mieste vykstančius kultūrinius renginius, parduotuves ir kt., tiek darbuotojams. Susirinkusieji taip pat prašė 

tarpininkauti, pakviečiant į globos namus Socialinės apsaugos ir darbo ministrę. Betarpiškas susipažinimas 

su realiu globos namų gyvenimu, darbuotojų nuogąstavimų ir pasiūlymų išklausymas, tikėtina būtų 

naudingas sprendžiant aktualias šiandienos problemas. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2015 - 02 - 19 
2015 m. vasario 17–18 dienomis Ventos socialinės globos namuose vyko seminaras, skirtas sveikatos 

priežiūros darbuotojams, „SAUGUS PACIENTŲ KŪNO PADĖTIES KEITIMAS, PAKĖLIMAS IR 

PERKĖLIMAS“. Seminare dalyvavo 28 sveikatos priežiūros darbuotojai. Seminarą vedė Šiaulių slaugos 

darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro dėstytojas Eugenijus Markulis. 

  

2015 - 02 - 12 
Vasario 9–11 d. Ventos socialinės globos namuose vyko komandiniai mokymai „Darbas su atveju, 

atsižvelgiant į įstaigos tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę senyvo amžiaus asmenų ir/ar 

asmenų su negalia globos įstaigų soc. darbuotojams.“ Juose dalyvavo 22 socialinių darbuotojų padėjėjai. 

  

2015 - 01 - 13 
Sausio 13 – ąją, Laisvės gynėjų dieną, mūsų globos namai paminėjo visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Languose dešimčiai minučių uždegėme atminties žvakutes, taip pagerbdami žuvusiuosius 

už Lietuvos Laisvę. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 


