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Ataskaitoje naudojami sąvokų sutrumpinimai:  

- asmenys su proto negalia gaunantys dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas dienos 

centre „ Šviesa“ –  toliau  dokumente – lankytojai.  

- Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“ –  toliau dokumente – Centras.  

- ISGP – Individualus lankytojo planas.   

  

1. Centro funkcijos  

 

Centro tikslas ir funkcijos numatytos ir  patvirtintos Centro nuostatuose, patvirtintuose 2011 m. 

liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-158  

 

Centro vizija  

 

Asmenys, turintys proto ir kompleksinę negalią, įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui 

humaniškoje visuomenėje.  

 

Centro misija:  

⮚ teikti aukštos kokybės dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas 

bendruomeninėje aplinkoje;  

⮚ sukurti lankytojų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas;  

⮚ bendrai kurti humanišką visuomenę.  

 

Centro lankytojai jų Seniūnų tarybos sprendimu vadinami lankytojais.  

Centro bendruomenės nariai – lankytojai, jų šeimos nariai ir globėjai, darbuotojai, savanoriai.  

Centro vertybės: Pagarba; Unikalumas; Lygios galimybės; Apsisprendimo teisė; Galios ir potencialas; 

Visavertis dalyvavimas; Atvirumas visuomenei;  Kokybė; Atsakingumas; Kūrybiškumas; Profesionalumas.  

 

Centro ilgalaikiai – strateginiai tikslai: 2017 – 2022 metams  

1. Plėsti ir tobulinti socialinės globos paslaugas asmenims turintiems vidutinę ir sunkią proto ir 

kompleksinę negalią, atsižvelgiant į kintančius centro bendruomenės narių poreikius, Lietuvos 

Respublikos vykdomą socialinę politiką, Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus.  

2. Užtikrinti asmenims prasmingą veiklą dienos metu, siekiant ugdyti ir palaikyti jų savarankiškumą, 

gerinti gyvenimo kokybę ir įgalinti juos visaverčiam socialiniam gyvenimui bendruomenėje.   

3. Formuoti demokratinės visuomenės humanišką požiūrį į žmones, turinčius proto ir kompleksinę  

negalią.  

 

Centro ilgalaikiai kokybės užtikrinimo tikslai 2018-2022 metams  
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1. Vykdyti pokyčius pagal lankytojų, jų artimųjų/globėjų, darbuotojų, suinteresuotų šalių, 

finansuotojo poreikius ir vidaus ir išorės paslaugų kokybės vertinimus bei pasiektus paslaugų 

teikimo rezultatus.  

2. Nuolat tobulinti ir atnaujinti paslaugų teikimo metodus, taikyti inovacijas.  

3. Nuolat gerinti fizinę ir informacinę dienos centro aplinką, vadovaujantis maksimalaus saugumo ir 

universalaus dizaino principais.  

4. Gerinti paslaugų teikimo kokybės kultūrą.  

5. Nuolat tobulinti darbuotojų, ypač tiesiogiai paslaugas lankytojams teikiančių specialistų, 

kvalifikaciją ir profesionalumą.  

6. Telkti Centro bendruomenę bendram darbui.  

7. Puoselėti ryšius su Centro socialiniais partneriais, Užupio bendruomene, įvertinti jų poreikius,  

lūkesčius ir atsakingai į juo reaguoti.  

  

Dienos centro “Šviesa” vadovybė įsipareigojimai:  

• Skirti pakankamus išteklius Centro veiklos tikslams ir kokybės politikai įgyvendinti.  

• Visą Centro bendruomenę sutelkti kokybės politikai įgyvendinti, ją išaiškinti kitoms 

suinteresuotoms šalims, į šios politikos vykdymą įtraukti ir socialiniu partnerius. Kasmet 

peržiūrėti kokybės politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.  

• Sudaryti sąlygas, kad lankytojams ir jų šeimos nariams teikiamos socialinės paslaugos būtų 

kokybiškos ir saugios.  

• Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.  

• Atpažinti darbuotojų gebėjimus ir stiprinti motyvaciją.  

• Palaikyti ir skatinti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius, skatinti jų iniciatyvą ir 

pasiūlymus.  

  

2020 m. Centras vykdė šias funkcijas:  

- Organizavo dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu; 

- teikė bendrąsias socialines paslaugas: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir 

atstovavimo; maitinimo organizavimo; transporto organizavimo; sociokultūrines; 

asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;  

- teikė dienos socialinės globos paslaugas: kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo; darbinių įgūdžių ugdymo; laisvalaikio organizavimo; teikė psichologinę 

psichoterapinę pagalbą; teikė sveikatos priežiūros paslaugas;  

- teikė trumpalaikės socialinės globos paslaugas; teikė kitas paslaugas, reikalingas 

lankytojui pagal jo savarankiškumo lygį;  

- formavo demokratinės visuomenės humanišką požiūrį į asmenis, turinčius proto ir 

kompleksinę negalią, nukreipiant jos dėmesį nuo negalios į jų galias ir gebėjimus;  

- organizavo lankytojų dienos veiklą;  

- tvarkė lankytojų apskaitą, asmens bylas;  

- vykdė Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų teikimo srityje bei sprendė  kitus 

socialinių paslaugų teikimo klausimus.  

 



 Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ 2020 metų veiklos ataskaita  

 

 2. Paslaugų teikimas  

2.1.Suteiktų paslaugų rodikliai (palyginama 3-5 paskutinių metų statistika pagal atskiras paslaugas, 

esant mažėjimui/didėjimui, analizuojamos priežastys, nurodomi kylantys sunkumai, jų sprendimo  

būdai).  

Lankytojų statistiniai rodikliai:  

Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020m. 
Lankytojai: Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. 
Vietų skaičius 72 100 72 100 72 100 
Lankytojų skaičius 89 123 88 122 86 119 
Pagal lytį: 
Vyrai   46 52 46 52 47 55 
Moterys 43 48 42 48 39 45 
Pagal darbingumo lygį: 

10 % 1 1 1 1 1 1 

15 % 4 4 4 5 5 6 

20 % 54 61 53 60 52 61 

25 % 6 7 6 7 8 9 

30 % 2 2 2 2 2 2 

35%   22 25 22 25 18 21 

Turintys sunkią negalią, gaunantys valstybės 

dotaciją 

39 44 42 48 42 49 

 

Lankytojų lankomumo dinamika:  

  2018 2019 2020 

Metų mėnuo   Darbo dienų 

skaičius  

(72x mėn.  

d. skaičius)  

Lankyta  

dienų   

  

Proc.  Darbo dienų 

skaičius 

(72x mėn.  

d. skaičius)  

Lankyta  

dienų   

  

Proc.  Darbo dienų 

skaičius  

(72x mėn.  

d. skaičius)  

Lankyta  

dienų   

  

Proc.  

Sausis  1584  1123  71  1584 1215 77 1584 1276 81 

Vasaris  1368  1013  74  1440 1210 84 1440 1171 81 

Kovas   1584  1284  81  1440 1214 84 1512 438 29 

Balandis  1440  1111  77  1512 1226 81 1512 0 0 

Gegužė   1584  1266  80  1584 1312 83 1440 126 9 

Birželis   1512  959  63  1368 926 68 1512 555 37 

Liepa   1512  547  36  1656 654 39 1584 597 38 

Rugpjūtis  1584  392  25  1512 440 29 1512 596 39 

Rugsėjis   1440  1079  75  1512 1161 77 1584 985 62 

Spalis   1656  1275  77  1656 1320 80 1584 957 60 

Lapkritis   1512  1184  78  1440 1153 80 1440 317 22 

Gruodis   1296  908  70  1368 992 73 1512 320 21 

Viso:  18.072  12.141   67 18.372 12.823 70 18.216 7.338 40 

Komentaras: 2020 m. aiškinantis teikiamų paslaugų tikslingumą ir pačių lankytojų įvardintus poreikius, taip 

pat atsiradus naujam užimtumo veiklos modeliui – socialinės  dirbtuvės ir lankytojo individualizuotą poreikį 
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atitinkančios paslaugos išgryninimą 13 lankytojų pasirinko kitas įstaigas (9 lankytojai – Valakampių  

socialinių paslaugų namuose teikiamas dienos socialines globos paslaugas, 3 lankytojai – Valakupių 

reabilitacijos centre įkurtas socialines dirbtuves, 1 lankytojas – dienos socialinės globos paslaugas teikiamas 

asmens namuose). Dienos centrą pradėjo lankyti trys nauji lankytojai. 2020 m. viso lankė 86 lankytojai. 

Suminis 2020 metais lankytų dienų skaičius, lyginant su 2019 m. sumažėjęs 30 proc. Šį sumažėjimą galima 

pagrįsti pandemininės situacijos šalyje ir įvesto karantino sąlygų dėl kurių Centro veikla buvo sustabdyta 

nuo 2020 kovo 15 d. iki gegužės 18 d., o atnaujinus veiklą lankytojų skaičius ženkliai sumažėjo.   

Trumpalaikė socialinė globa: 

Trumpalaikė socialinė globa „tęstinė“ (patvirtintos 6 trumpalaikės socialinės globos vietos)  

  2018 2019 2020 

Metų mėnuo   Lankytojų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius  

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis)  

Lankytojų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius  

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis)  

Lankytojų 

pasinaudojusių  

tęstinės 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

skaičius  

Pasinaudota 

trumpalaikės 

globos 

paslaugomis 

(paromis)  

Sausis  7  51  5 52 8 54 

Vasaris  7  45  7 46 7 51 

Kovas   7  57  7 50 6 15 

Balandis  9  52  7 54 0 0 

Gegužė   10  67  7 61 0 0 

Birželis   10  58  7 50 5 13 

Liepa   8  62  8 63 6 44 

Rugpjūtis  6  40  5 43 5 35 

Rugsėjis   8  58  8 62 6 42 

Spalis   6  55  7 49 5 42 

Lapkritis   8  57  8 55 4 19 

Gruodis   8  49  8 54 4 23 

Viso 

paslaugų:  
13  651  11 639 9 338 

 

Komentaras: išanalizavus trumpalaikių socialinės globos paslaugų poreikį lankytojams, paaiškėjo, kad    

paslaugomis naudojasi 90 proc. pastovūs, sunkią negalią turintys asmenys (autizmo spektro sutrikimas, 

sunki proto negalia, sudėtingi elgesio sutikimai). Pirmojo karantino laike (2020 03 15 - 2020 05 18) 

paslaugos buvo sustabdytos dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos. Nuo 2020 birželio atnaujinus 

teikti šias paslaugas, jomis pradėjo naudotis tie lankytojai Šių lankytojų poreikis trumpalaikės socialinės 

globos paslaugoms nemažėja.  
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Lietuvos Respublikoje paskelbus Ekstremalią situaciją dėl Covid-19 pandemijos ir karantiną, pagal  

Ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimus buvo  perorganizuotas paslaugų teikimas įgyvendinus 

ypač svarbios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iškeltos užduotys:  

1. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl pasirengimo koronoviruso infekcijai 

ir stebėsenos dėl galimo užsikrėtimo koronavirusu sveikatos būklės asmenų apgyvendinimui“. Dienos 

centras „Šviesa“ buvo įpareigotas parengti patalpas asmenų, įtariamų dėl užsikrėtimo koronavirusu ir 

užsikėtusių juo izoliavimui. Centras, atsižvelgdamas į nuolat atnaujinamus saugumo reikalavimus ir 

rekomendacijas skubiai suplanavo,  parengė (atskyrė) patalpas ir jas suskirstė į saugos zonas. 

Izoliavimo atveju parengė paslaugų teikimo algoritmus ir tvarkas (13 dokumentų). Parengė video 

mokomąją medžiagą darbuotojams dėl apsaugos priemonių naudojimo,  apmokė darbuotojus naudotis 

saugos priemonėmis, taikė darbuotojams, jaučiančių nerimą dėl paslaugų teikimo pobūdžio, 

motyvacijos priemones.  

2. Nuo2020 m. gegužės 18 d.,  atnaujinus dienos socialinės globos ir transporto paslaugas, buvo parengtos 

ir įgyvendinus tvarkos, užtikrinančios atskirų paslaugų gavėjų srautų, maršrutų  ir grupių, siekiant 

išvengti kryžminio kontaktavimo, teikimas. Siekiant kuo mažesnio kryžminio kontaktavimo grupėms 

kai kurios užimtumo paslaugos teikiamos programos ZOOM pagalba. 

3. Paslaugų koordinavimas, organizavimas, paslaugų teikimo apskaitos teikimas buvo vykdomas, 

pasitelkus Google docs nuotolinio dokumentų valdymo sistemą, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. 

Po karantino įvertinus darbuotojams prieinamos ir „at hoc“ atnaujinamos informacijos prieinamumą ir 

efektyvų poveikį socialinių paslaugų teikimo procesui, po karantino, atsisakant popierinių dokumentų 

bei mažinant el. pašto naudojimą, ši sistema labai sėkmingai naudojama ir toliau: skelbiami ir 

koreguojami paslaugų organizavimo grafikai, tvarkaraščiai, ataskaitos, apsaugos priemonių apskaita, 

valgiaraščiai, paslaugų teikimo apskaita 

4. Buvo vykdomi darbuotojų ir paslaugų gavėjų Zoome susitikimai, nuotoliniai darbuotojų susirinkimai.  

Karantino metu buvo sukurta  ir sėkmingai panaudota paslaugų gavėjų komunikavimo ir įgūdžių 

lavinimo priemonė, panaudojant „Digital story“ kompiuterinę programą. 

5. Nuotolinės paslaugos (zoom, skyp susitikimai) ypač pasiteisino asmenims turintiems VCP sutrikimą ir 

lengvesnę proto negalią turintiems paslaugų gavėjams.  Ateityje, atsižvelgiant į paslaugų teikimo 

poreikius ir šeimos informacinių technologijų prieinamumą, galimi nuotolinio paslaugų teikimo 

namuose ir paslaugų teikimo institucijoje derinimas  

.
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Paslaugų teikimo rodikliai pagal 2020 m. vykdytas programas:   

Eil. 

Nr.  

Paslaugos pavadinimas  Už teikimą 

atsakinga 

pareigybė  

Vietų 

skaičius  

Lankytojų 

skaičius  

Paslaugų skaičius  Kokybiniai /kiekybiniai rodikliai   Rodiklių įgyvendinimo procentinė 

išraiška ir komentarai   

Socialinio darbo paslaugos:   

1.  Lankytojų įgalinimo ir 

įgalinančios aplinkos 

kūrimo programa 

 

Grupių  

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai)  

72  86 86 Įvyko 20 Grupių susirinkimai kartu su 

lankytojais (Grupių protokolai).   

 

Planuota 60 Grupių susirinkimų kartu 

su lankytojais.  

Įgyvendinta 33 %. Dėl pandeminės 

situacijos neįvyko kiti planuoti grupių 

susirinkimai kartu su lankytojais.  

Susirinkimų metu lankytojai pateikė 20 

pasiūlymų iš jų įgyvendinti 10 sprendimai 

(Grupių protokolai).  

Įgyvendinti 50 % lankytojų 

sprendimai. Kiti pasiūlymai nebuvo 

įvykdyti dėl besikeičiančių karantino 

sąlygų. 

2.  Lankytojų gyvenimo 

kokybės Centre gerinimo 

(Individualūs socialinės 

globos planai) programa 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas   

Grupių  

socialiniai 

darbuotojai 

(komandų 

vadovai) 

72  86 ISGP 1 kartą per metus 

(birželio - liepos mėn. 

vertinami pasiekti tikslai. 

rugpjūčio - spalio mėn. yra 

formuluojami nauji. 

Sudaryti 58 ISGP kartu su lankytojais 

atsižvelgiant į jų poreikius, pasiūlymus, 

svajones, norus. ISGP sudarymas naudojant 

alternatyvias komunikacijos priemones. 

(Įrašai Grupių elektroniniuose aplankuose ir 

lankytojų bylose).  

Sudaryti 67 % ISGP kartu su 

lankytojais. Dėl pandeminės situacijos  

33 % lankytojų ISGP nebuvo sudaryti. 

3.  Ryšių su Užupio 

bendruomene formavimo ir  

stiprinimo  

programa  

  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

72  86    Bendradarbiavimas su: 

asociacija „Užupio respublika“ – 1 renginys; 

Užupio gimnazija – 1 renginys.  

 

Grįžtamas ryšys – 80 %. 

Grįžtamasis ryšys – 100%  

moksleivių ir mokytojų atsiliepimai. 
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Eil. 

Nr.  
Paslaugos pavadinimas  Už teikimą atsakinga 

pareigybė  
Vietų 

skaičius  
Lankytojų 

skaičius  
Paslaugų 

skaičius  
Kokybiniai  
/kiekybiniai rodikliai   

Rodiklių įgyvendinimo 

procentinė išraiška ir 

komentarai   

Darbinių įgūdžių ir užimtumo paslaugos: STABDOMOS, VEIKLA ORGANIZUOJAMA TIK GRUPĖSE 

4. Medžio darbų dirbtuvės programa Medžio darbų dirbtuvės 

vadovas 

7  15 4 kartai per 

savaitę  
Lankytojai tobulino gebėjimus pjauti 

tiesiai, šlifuoti, skaptuoti, sutvarkyti darbo 

vietą, laikytis darbo saugos taisyklių. 

100% lankytojų pasitenkinimas.  

Pagaminta: 12 mentelių, 8 įvairių formų 

maistui pjaustyti lentelės, 3 inkilai, 4 

lesyklos, 4 rėmeliai. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

Medžio dirbtuvių lankytojai aktyviai 

talkina tekstilės, dailės, keramikos 

studijoms ir Grupių dirbtuvėms. 

100% bendradarbiavimas. 

Vienas lankytojų įtraukimas į pastato 

priežiūros reikalaujančius darbus. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

1 1 2020 kovo – gegužės  mėn. dirbtuvių programa sustabdyta 
Vyko organizuoti pasivaikščiojimai su 1 lankytoju, laikantis karantino reikalavimų. 

2020 lapkritį - gruodį veikla atnaujinta, atsižvelgiant į karantino reikalavimus: 

2 8 4 kartai per 

savaitę 

Lankytojai tobulino gebėjimus pjauti 

tiesiai, šlifuoti, skaptuoti, sutvarkyti darbo 

vietą, laikytis darbo saugos taisyklių. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

5.  Žvakių liejimo programa  

 

  

  

 

 

Žvakių dirbtuvės vadovas  12  24 2020 sausio - 

kovo mėn.    

4 kartai per 

savaitę  

Bendradarbiaujant su keramikos studija 

pagaminti 9 bandomieji keramikos indeliai 

sojų žvakėms 

100% lankytojų pasitenkinimas.  

24 lankytojai patobulino žvakių gamybos 

įgūdžius.  
100 % lankytojų patobulino 

žvakių gamybos įgūdžius.  

Pagaminta 37 žvakių vienetai.   Dėl pandeminės situacijos žvakės 

nebuvo realizuojamos 

2020 kovo – gruodžio mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 

6.  
  

  

Mezgimo dirbtuvės programa  
  

 

Mezgimo dirbtuvės 

vadovas 

12  27 2020 sausio - 

kovo mėn.      

4 kartai per 

savaitę  

6 lankytojų palaikomi jau turimi mezgimo 

įgūdžiai.  
22 % lankytojų palaiko jau 

turimus mezgimo įgūdžius.  
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5 lankytojai savarankiškai darė suvenyrinius 

gaminius – bumbulus.  

16 % lankytojų savarankiškai darė 

suvenyrinius gaminius – 

bumbulus.  

3 lankytojai tobulino įgūdžius daryti 

bumbulus, asistuojant darbuotojui.  
 11 % lankytojų tobulino įgūdžius 

daryti bumbulus, asistuojant 

darbuotojui.  

5 lankytojai dirbtuvės veikloje dalyvavo 

stebėdami veiklą.  
19 % lankytojų dirbtuvės veikloje 

dalyvavo stebėdami veiklą.  

Numegzti 6 kačiukai 

Padarytos 5 bumbulinės kirmėlės. 
Dėl pandeminės situacijos 

gaminiai nebuvo realizuojami. 

Sukurtas naujas gaminys – bumbulinė 

kirmėlė. 

Planuota sukurti vieną naują 

gaminį per metus. Įgyvendint 100 

%. 

2020 kovo – gruodžio mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 

7.  
  

Maisto gamybos mokymo 

programa  
  

 

 

  

Mokomosios virtuvės 

vadovas   
  

12  
  

23 

 

  

2020 sausio - 

kovo mėn.        

4 kartai per 

savaitę  

Kartu su lankytojais pagaminti 3 patiekalai. 100 % lankytojų pasitenkinimas. 

Kartu su lankytojais pačių pasodintos ir 

sudaigintos 5 rūšių daržovių ir 2 rūšių 

vaisių sodinukai.  

100 % lankytojų pasitenkinimas.   

Kartu su lankytojais visą vasaros sezoną 

vyko augalų laistymas ir priežiūra, rudenį – 

derliaus nuėmimas, dirvos parengimas 

kitiems metams.  

100 % lankytojų pasitenkinimas.  

Naujų augalų sodinimas.  

Užauginti prieskoninės žolelės. 

100 % lankytojų pasitenkinimas.  

Naujovė: prieskoninių žolelių auginimas. 100 % lankytojų pasitenkinimas. 

Peržiūrėta 6 mokomųjų vaizdo įrašų apie 

maisto gamybą ir higieną, augalų sodinimą 

bei jų priežiūrą. 

100 % lankytojų pasitenkinimas.  

Pagaminta apie 50 vnt. įvairaus dydžio 

reprezentuojančių Centrą maišelių.  
Visi pagaminti maišeliai buvo 

panaudoti lankytojų dovanoms 

pakuoti. 

2020 kovo – gegužės mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 
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8.  Informacinių technologijų 

naudojimo programa 
  

 

Kompiuterių grupės 

vadovas  
12  17 2020 sausio - 

kovo mėn.     

4 kartai per 

savaitę  

5 lankytojų patobulino esamus įgūdžius 

naudotis internetu: klausytis muzikos 

youtube  ir kt.  

29 % lankytojų patobulino esamus 

įgūdžius naudotis internetu.  

2 lankytojai patobulino planšetinių 

kompiuterių naudojimo įgūdžius.  
12 % lankytojų pradėjo mokytis 

naudotis planšetiniu kompiuteriu.  

3 lankytojai mokėsi savarankiškai atidaryti 

interneto svetaines (pvz.: www.dcsviesa.lt, 

naudotis „Google“ paieškos sistema) ir el. 

paštą.  

18 % lankytojų mokėsi 

savarankiškai atidaryti interneto 

svetaines.  

4 lankytojai pradėjo naudoti „Nintendo“ 

žaidimų programą 
24 % lankytojų pradėjo naudotis 

“Nintendo” programa 

2020 kovo – gruodžio mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 

9.  Suvenyrų gamybos programa  

 

 

Suvenyrų dirbtuvės 

vadovas  
12  22 2020 sausio - 

kovo mėn.        

4 kartai per 

savaitę  

22 lankytojas tobulino suvenyrų gamybos 

technikas (papje-mašė technika: popieriaus 

smulkinimas, skiaučių sluoksniavimas, 

klijavimas ant formos. Naujovė, padėkliukų 

gamyba iš papje mašė ir dekoravimas. 

 100 % lankytojų tobulino 

suvenyrų gamybos technikas.  

4 lankytojams reikėjo grupės darbuotojų 

pagalbos suvenyrų gamyboje.   
18 % lankytojų reikėjo darbuotojo 

pagalbos suvenyrų gamyboje.  

7 lankytojų tiesiogiai nedalyvavo suvenyrų 

gamybos procesuose.  
32 % lankytojų tiesiogiai 

nedalyvavo suvenyrų gamybos 

procesuose.  

Naudojant “ papjė mašė“ techniką 

pagaminta: 4 vnt. kaukių,  

12 vnt. naujametinių  žaislų, 3 padėkliukai. 

Dėl pandeminės situacijos 

gaminiai nebuvo realizuojami. 

2020 kovo – gruodžio mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 

10.  Dalyvavimo įgūdžių ugdymo 

programa   
 

 

Socialinio dalyvavimo 

dirbtuvės vadovas  
12  25 2020 sausio - 

kovo mėn.     

4 kartai per 

savaitę 

Ugdytas 15 lankytojų gebėjimas 

pristatyti save verbaliai/ raštu/ 

piktogramų pagalba.  

60 % lankiusių dirbtuves 

lankytojų ugdytas gebėjimas 

pristatyti save verbaliai/ raštu/ 

piktogramų pagalba.  

Ugdytas 17 lankytojų gebėjimas atpažinti 

pagrindines žmogaus emocijas. 
68 %  lankytojų ugdytas gebėjimas 

atpažinti pagrindines žmogaus 

emocijas.  

http://www.dcsviesa.lt/
http://www.dcsviesa.lt/
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9 lankytojai kartojo Dienos centro „Šviesa“ 

Etikos kodekso vertybes. 

36 % lankiusių dirbtuves lankytojų 

kartojo Dienos centro „Šviesa“ 

Etikos kodekso vertybes. 

14 lankytojų įsitraukė į dirbtuvės išvykų 

organizavimą ir suorganizavo 1 išvyką 

56  % lankiusių dirbtuves 

lankytojų įsitraukė į Dirbtuvių 

išvykos organizavimą ir 

suorganizavo 1 išvyką.  

15 lankytojų gilinosi į  Dienos centro 

„Šviesa“ lankytojų Teisių chartiją. 

1 lankytojas gali ją pristatyti kitiems. 

60 % lankytojų supažindinti su 

Dienos centro „Šviesa“ lankytojų  

Teisių chartiją. 

19 lankytojų įsitraukė į mažų maišelių 

darymo procesą. 

76 % lankytojų įsijungė į mažų 

maišelių darymo procesą, 

pagaminta apie 30 mažų maišelių. 

2020 kovo – gruodžio mėn. dirbtuvių programa nevykdoma 

11.  Kasdieninių gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa  

 

Grupių  
socialiniai darbuotojai 

(komandų vadovai)  

72  42 42 42 lankytojams su sunkia negalia paskirti 

socialinių darbuotojų padėjėjai, kurie 

nuolatos padeda atlikti kasdieninio 

gyvenimo funkcijas ir juos prižiūri taip 

padėdami lankytojui gyventi visavertį 

gyvenimą.  

100 % lankytojų atliepti kasdienių 

gyvenimo įgūdžių poreikiai.  

12.  Alternatyvaus ugdymo 

lankytojams, turintiems labai 

sunkią negalią, programa   

 

Užimtumo  
specialistas individualiai 

veiklai  

1  20 5 kartai per 

savaitę  
Individualių užsiėmimų metodų taikymas 

kiekvienam lankytojui. 

100% lankytojų pasitenkinimas.  

 

1 lankytojas paruošė piktogramų 

albumą. 

100% įgyvendinta. 

6 lankytojai dirbo su emocijų, 

poelgių valdymu, siekiant savęs 

supratimo ir kokybinio pasikeitimo. 

30% lankytojų dirbo su emocijų, 

poelgių valdymu, siekiant savęs 

supratimo ir kokybinio 

pasikeitimo.  

Palaikomos turimos akademinės žinios. 100% lankytojų pasitenkinimas.  

ADL metodas taikytas 7 lankytojams su 

tikslu kuo geriau atskleisti jų gebėjimus. 

35 % lankytojų taikytas ADL 

metodas. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

3 lankytojams taikomas intervencijos 

metodas. 

 

15 % lankytojų taikomas 

intervencijos metodas. 



  Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“  2020 metų veiklos ataskaita    

 

Sociokultūrinės, ugdymo  ir laisvalaikio organizavimo  paslaugos:  

13. 

 

 

 

Vaizduojamosios raiškos veiklos 

(dailės studijos) programa  

 

Dailės studijos vadovas Tiesioginis darbas  01-03 mėn.  ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

5 40 4 kartai per 

savaitę 

Parodos: 

2 lankytojų personalinės. 

Kolektyvinė „Vieversėlio“ festivaliui 

3 parodos 

Pasitelkiant  aplikacijos techniką buvo 

toliau ugdomas numatytas  spalvos tonų 

suvokimas, dėmesio sutelkimas ir 

savarankiškumas. 

100% įvykdytos visos pateiktos 

užduotys 

 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis  

1 5 4 kartai per 

savaitę 

Individualizuotos užduotys, pokalbiai apie 

meną. emocinis palaikymas 

100% lankytojų pasitenkinimas 

Įvaldyta film maker programa sukurti 2 nuotraukų filmai  

Sukurta virtuali E. Poškaus paroda 

naudojant film maker programą  

paroda pasidalinta feisbooke,  263 

peržiūros 

užpildyta ISGP 40 lankytojų 100% 

2 karantinas tiesioginis darbas  kas 2 savaitę I srautui laikantis saugumo reikalavimų. 

2  20 4 kartai per 

savaitę 

piešimas, komponavimas, spalvų derinimas, 

technikų įvaldymas, kruopštumas, 

priemonių naudojimas ir kt 

100% lankytojų pasitenkinimas 

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas 2 savaitę II srautui ir namuose esantiems lankytojams 

neribojami 

zoom 

užsiėmimai 

20 4 kartai per 

savaitę 

piešimas, spalvų derinimas, kruopštumas, 

priemonių naudojimas  atliekant paruoštas 

užduotis 

100% įvykdyti personaliniai 

dalyvavusių ZOOM lankytojų 

poreikiai. 

Paruoštos 32 užduotys Zoom nuotoliniu 

būdu . 

 

 

 

100% įvykdyta 

   naudojant 

kitas 

5 Pagal poreikį Pateikiant  individualias vizualizuotas 

užduotis. 

Sukurtos 20 naujos kompozicijos 

personalinei parodai. 
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telekomuni

kacines 

priemones 

  

14. Keramikos studijos veiklos 

programa 

Keramikos studijos 

vadovas 

Tiesioginis darbas  01-03 mėn.  ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

5 

 
 

21 

 
 

2 kartai per 

savaitę  

Darbas su moliu. Gilesnis susipažinimas su 

medžiaga, formavimo bei glazūravimo 

galimybėmis bei būdais. Darbinių įgūdžių 

palaikymas, tobulinimas. Aktyviai dirbo ir 

įgūdžius išlaikė 39 lankytojai. 

100% lankytojų pasitenkinimas 

100% lankytojų išlaikė turimus 

įgūdžius. 

Darbai eksponuoti   2 parodose. 

“Obuolys” Centre, 

Grupinė paroda “Vieversėlio” festivalio 

metu. Naujojoje Vilnioje. 

2 parodos 

Pagaminti, išdegti, glazūruoti molio 

dirbiniai. 

120 vnt. 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis  

1 6 4 kartai per 

savaitę ir pagal 

poreikį 

Pateiktos  individualios vizualizuotos 

užduotys. 

60 vnt. 

Paruošta ekspozicija, nuotoliniu būdu 

atliktų  Aurelijaus darbų, personalinė 

paroda. 

1 paroda 

   Sukurtas virtualus parodos variantas, 

naudojant “Film maker” programą. 

pasidalinta fb paskyroje - 714 

peržiūrų 

užpildyta ISGP 39 lankytojų 100% 

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas savaitę visiems centre ir namuose esantiems lankytojams 

neribojamas 

zoom 

užsiėmimai  

20 1 kartas per 

savaitę 

Lankytojai buvo supažindinti su keramikos 

gaminių įvairove, funkcijos ir formos 

deriniais, dekoravimo ,projektavimo 

galimybėmis. Pateiktos  praktinės užduotys. 

100% įvykdyti personaliniai 

dalyvavusių ZOOM lankytojų 

poreikiai. 

Sukaupta medžiaga parodų eksponavimui virš 200 vnt. 

 Paruoštos užduotys Zoom nuotoliniams 

užsiėmimams . 

33 variantai 

   naudojant 

kitas 

2  2-4 kartai per 

savaitę 

Vizualizuotos užduotys, skirtos 

individualiems užsiėmimams. 

33 užduočių 
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telekomuni

kacines 

priemones 

Sukaupta medžiaga parodų eksponavimui virš 150 vnt. 

15. Tekstilės studijos veiklos 

programa 

Tekstilės  studijos vadovas Tiesioginis darbas  01-03 mėn. ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

6 28 4 kartai per 

savaitę  

Lavintas lankytojų saviraiška, spalvų 

pojūtis, pozityvios emocijos, kūrybiškumas, 

koncentracija.  

100% lankytojų pasitenkinimas 

Parodos : Valakupių reabilitacijos centras 

batikos paroda, kolektyvinė paroda 

„Vieversėlio “ festivaliui , A. Mickevičiaus 

biblioteka batikos paroda „Vasaros 

istorijos“ 

3 parodos, organizatorių padėkos  

Audimas, vėlimas šlapiuoju ir sausuoju 

būdu šių technikų junginys dekoravimas 

kamšymo technika, batika. Paruošta 

gaminių naujoms parodų ekspozicijoms 

100% lankytojų pasitenkinimas 

naujų įgūdžių tobulinimas 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis  

1 5 4 kartai per 

savaitę 

Piešimas ornamentų ir kruopštus spalvų 

derinimas bei spalvų padengimas, dekoras.   

100% lankytojų pasitenkinimas 

Įvaldyta film maker programa Sukurti 3 mokomieji filmukai 

   Sukurtas filmukas pristatantis tekstilės 

studijos veiklą 

Filmuku pasidalinta facebook -195 

peržiūros ir įdėta į 

www.dcsviesa.lt 

užpildyta ISGP 48 lankytojams 100% 

2 karantinas tiesioginis darbas  kas 2 savaitę I srautui laikantis saugumo reikalavimų 

2  20 4 kartai per 

savaitę 

Vilnos vėlimas sausuoju ir šlapiuoju būdu 

šių technikų junginys dekoravimas 

kamšymo technika 

100% lankytojų pasitenkinimas 

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas 2 savaitę II srautui ir namuose esantiems lankytojams 

neribojamas 

zoom 

užsiėmimai  

20 4 kartai per 

savaitę 

Kilimų ir įvairių kitų tekstilės gaminių 

piešimas, jų dekoravimas, spalvų derinimas 

atliekant paruoštas užduotis 

100% įvykdyti personaliniai 

dalyvavusių ZOOM lankytojų 

poreikiai. 

 

 

     Paruoštos 32 užduotys Zoom nuotoliniams 

užsiėmimams. 

100% įvykdyta 
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naudojant 

kitas 

telekomuni

kacines 

priemones 

5 2 kartai per 

savaitę 

Pateikiant  individualias vizualizuotas 

užduotis, palaikytas emocinis ryšys ir 

palaikymas 

  

100% atliepti personaliniai 

dalyvavusių  lankytojų poreikiai. 

16. Muzikos studijos veiklos 

programa  

 

Muzikos studijos vadovas  Tiesioginis darbas  01-03 mėn.  ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

8 62 4 kartai per 

savaitę 

Išmokta: 

10 naujų muzikinių (6vokalinių ir 

4instrumentinių) kūrinių. 10 muzikinių 

kūrinių yra darbiniame stovyje. 

100% įgyvendinta 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

 

5 koncertinės programos: 

1.2020 metų sausio 13 dienos minėjimas; 

2.2020 metų vasario 16 dienos minėjimas 

3.2020 metų kovo 11 dienos minėjimas 

4.Koncertinis projektas kartu su Keramikos 

studija “Dainuojame užsienio kalbomis”  

5. „Vilties“ bendrijos organizuotoje  

„Kiemų šventėje“ muzikinis pasirodymas 

2020 09 10 

Dalyvauta, grota ir giedota bendruomenės  

mišiose - trys kartai 

100% įgyvendinta. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

 

Atskleisti 3 lankytojų nauji muzikiniai 

gebėjimai,  kurie buvo aktyviai lavinami. 

Atskleisti ir lavinami raiškaus skaitymo 

gebėjimai: 3 lankytojai. 

100% lankytojų pasitenkinimas. 

 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis  

1 8 4 kartai per 

savaitę, pagal 

poreikį 

Individualizuotos užduotys, pokalbiai apie 

muziką. emocinis palaikymas 

100% lankytojų pasitenkinimas 

užpildyta ISGP 81 lankytojų 100% 

2 karantinas tiesioginis darbas centre  kas 2 savaitę II srautui laikantis saugumo reikalavimų 

2  18 4 kartai per 

savaitę 

Lavinamas muzikalumas, muzikinė klausa, 

ritmo ir metro pojūtis, poetinio teksto 

įsisavinimas, gebėjimas dainuoti švariai 

intonuojant, gebėjimas groti muzikiniais 

instrumentais,  muzikos klausymas, ją 

paaiškinant, dikcijos ir atminties lavinimas. 

100% lankytojų pasitenkinimas 
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      Muzikinės dainos įrašas kalėdiniam 

renginiui 

Parodytas kalėdinio renginio metu 

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas  savaitę I  ir II srautui ir namuose esantiems lankytojams 

neribojamas 

zoom 

užsiėmimai  

28 5 kartai per 

savaitę 

Muzikos kūrinių klausymas, ją paaiškinant, 

dainavimas švariai intonuojant ir 

pasikartojimas išmoktų dainų (melodijų ir 

ritminių užduočių). 

100% įvykdyti personaliniai 

dalyvavusių ZOOM lankytojų 

poreikiai. 

naudojant 

kitas 

telekomuni

kacines 

priemones 

6 2 kartai per 

savaitę 

Pateikiant  individualias užduotis. 

Emocinis palaikymas. 

 

 

17.  Teatro studijos veiklos programa  

 

Teatro studijos vadovas  Tiesioginis darbas  01-03 mėn.  ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

10   10 2 kartai per 

savaitę  

Teatras(tiesioginis užsiėmimas TTT)- 

motyvuoto veiksmo kūrimas naudojant 

plastinę raišką , emocijas, žodį. Spektaklio 

kūrimas 

100%pasitenkinimas 

10 lankytojų įgijo naujų plastinės 

raiškos įgūdžių, įvaldė naują 

tekstą, vaidmenį 

5 26 2 kartai per 

savaitę 

Teatras(tiesioginis terapinis užsiėmimas)-

Kūno plastinė ir emocinė raiška. Kūno 

koordinacija, lankstumas, dėmesys. 

Aktyvinimas atskirų kūno dalių.  

100% dalyvių pasitenkinimas 

 

1.Paruoštas 

teatralizuotas   NAUJAMETINIO renginio 

vaidinimas, pristatant grupių pasirodymus.  

2.SPEKTAKLIO parodymas tarptautinio 

projekto dalyviams. 

3.Padėjau suorganizuoti teatralizuotą 

renginį ”SAUGUS EISMAS” 

3 renginiai 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis  

1 8 2 kartai per 

savaitę 

Emocinis palaikymas, vaidybinės 

individualizuotos užduotys  

100% poreikio patenkinimas 

      Reguliarūs individualūs pasivaikščiojimai 

su vienu lankytoju  

100% pasitenkinimas, poreikio 

atliepimas 

įsisavintos  Film Maker Ir Filmora Go 

programos, kurių pagalba sukurti trys  

FILMUKAI 

pasidalinta fb  

„Dykumos balsai“ - 197 peržiūros 
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„Kiekvienas gali gyventi prie upės“ – 

243 peržiūros 

   Dalyvavome virtualiame tarptautiniame  

teatro festivalyje “BEGASAS”, parodytas 

spektaklis „Akmens sriuba“ 

paskelbta organizatorių tinklapyje 

užpildyta ISGP 36 lankytojų 100% 

2 karantinas tiesioginis darbas centre  kas 2 savaitę I srautui laikantis saugumo reikalavimų 

2  21 2 kartai per 

savaitę 

Kūno plastinė ir emocinė raiška. Kūno 

koordinacija, lankstumas, dėmesys. 

Aktyvinimas atskirų kūno dalių. 

100% dalyvių pasitenkinimas 

 

nufilmuotas spektaklis „Dykumos balsai“  

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas 2 savaitę II srautui ir namuose esantiems lankytojams 

neribojamas 

zoom 

užsiėmimai  

28 2 kartai per 

savaitę 

Ritminiai kūno judesiai. Kūno judesys ir jo 

charakteris. Veiksmo kūrimas, naudojant 

pantomimos elementus. Judesio ir muzikos 

pagalba kurti motyvuotą veiksmą. Skirtingų 

emocijų raiška kūno judesių pagalba. 

100% poreikio patenkinimas, 

emocinis palaikymas  

 “Vilties” virtualiame renginyje “AŠ ESU” 

parodytas spektaklis „Dykumos balsai“ 

Organizatorių padėkos, 

Paruoštas virtualus  KALĖDINIS 

teatralizuotas pasveikinimas 

parodytas Kalėdiniame 

virtualiame Centro renginyje 

naudojant 

kitas 

telekomuni

kacines 

priemones 

2 pagal poreikį 

kartą per 

savaitę  

Emocinis palaikymas, vaidybinės 

individualizuotos užduotys 

100% poreikio patenkinimas 

18.  Socialinių įgūdžių natūralioje 

aplinkoje lavinimo programa  

 

Grupių  
socialiniai darbuotojai 

(komandų vadovai)  

72  86  Pagal Grupės 

metinį planą bei 

poreikį ir 

atsižvelgiant į 

pandeminę 

situaciją. 

110 pasivaikščiojimų po Senamiestį,   
Bernardinų sodą, Užupį. 

13 apsilankymų kavinėse.  

24 apsilankymai vietinėse 

parduotuvėse / prekybos 

centruose. 

4 individualūs apsilankymai muziejuje. 

4 apsilankymai kapines (mirusių artimųjų 

aplankymas). 

Socialinių įgūdžių natūralioje 

aplinkoje lavinimo programa buvo 

vykdoma atsižvelgiant į 

pandeminę situaciją.  
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19. Artimosios ir tolimosios aplinkos      

pažinimo programa   
  
 

Vyr. socialinis darbuotojas 72 86 Pagal metinį 

išvykų planą 

Suorganizuota 12 išvykų(vasaros 

laikotarpiu (kai leido karantino sąlygos). 

Planuotos 36 išvykos kartu su 

lankytojais.  
Įgyvendinta  33% suplanuotų 

išvykų 

20.  Kultūrinių renginių organizavimo 

programa  

 

Direktoriaus pavaduotojas  72  86 Pagal metinį 

renginių planą  
Įvyko  8 suplanuoti renginiai centre.  Įgyvendinta26 % planuotų 

renginių.  

Įvyko 2 suplanuoti  renginiai už Centro ribų Įgyvendinta 10% planuotų 

renginių.  

100% lankytojų pasitenkinimas. 

Dalyvauta nuotoliniuose 4 renginiuose 100% lankytojų pasitenkinimas. 

Įvykdytas  tarptautinis projektas nuotoliniu 

būdu „DigiStorID“ 

100% lankytojų pasitenkinimas, 

partnerių padėkos. 

Asmens sveikatos priežiūros, psichologinės pagalbos ir reabilitacijos paslaugos: 

21.  Individualios ir grupinės   

fizinės sveikatos būklės programa  

 

Užimtumo specialistas 

sportui   

Tiesioginis darbas  01-03 mėn.  ir  05-09 mėn. laikotarpiu 

5 69 4 kartai per 

savaitę  

Užsiėmimų metu nuolat stiprinamas jutimų 

bei savo kūno suvokimas, lavinami erdvės, 

krypties, ritmo pojūčiai, pasitikėjimo savimi 

jausmas. Ypatingai asmenims su sunkia 

negalia. 

100% lankytojų pasitenkinimas 

Komandiniai žaidimai, ugdantys 

draugiškumą, pagarbą, komandinę dvasią: 

Organizuotos tarpgrupinės bočios varžybos 

Centro kieme( 14 lankytojų). 

47 lankytojai žaidžia Bočia. 

51 lankytojai įvaldė Oro Ritulio stalo 

žaidimą. 

9 lankytojų žaidžia stalo tenisą. 

16 lankytojų  įvaldė krepšinio žaidimą ar 

žaidimo elementus. 

100% lankytojų pasitenkinimo 

22.   1 8 4 kartai per 

savaitę 

1. 3 turistiniai žygiai  Pučkorių atodangos 

pažintiniais takais (po 14 lankytojų), 

2. Aplankytos 3 parodos. 

3. Išvyka į Vingio parką ( 10 lankytojų). 

4. 3 turistiniai žygiai aplink Balžio ežerą 

(po 8 -12 lankytojų). 

10 turistinių 

žygių/pasivaikščiojimų  

100% lankytojų pasitenkinimo 
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Vyko šiaurietiško ėjimo užsiėmimai 

Bernardinų parke, naujajame Paupio 

rajone(12 lankytojų). 

100% lankytojų pasitenkinimo 

10 lankytojų buvo vedami individualūs 

užsiėmimai prie daugiafunkcinės lentos. 

100% lankytojų pasitenkinimo 

2 sportiniai renginiai Centre su Vilniaus 

Kolegijos studentais. 

100% pasitenkinimas, studentų 

įspūdžiai „Šarkos“ laikraštyje 

1 Karantino laikotarpis- nuotolinis darbas naudojantis telekomunikacijos priemonėmis 

   Emocinis palaikymas, fizinis aktyvinimas  100% pasitenkinimas ir poreikio 

atliepimas 

Reguliarūs individualūs pasivaikščiojimai 

su vienu lankytoju 

100% pasitenkinimas ir poreikio 

atliepimas 

Film maker programos įvaldymas, 

centro nuotraukų archyvo tvarkymas 

kietajame diske, pagalba kitiems 

darbuotojams siunčiant nuotraukas,  

 Fb paskyroje paskelbtas filmas 

„Prisiminus Dubingių žirgyną“ - 

306 peržiūros 

užpildyta ISGP 69 lankytojų 100% 

2 karantinas tiesioginis darbas centre  kas  savaitę I gr. laikantis saugumo reikalavimų 

2  9 3 kartai per 

savaitę 

sportas(tiesioginis)- atliekami įvairūs 

bendrojo lavinimo pratimai keičiant pradinę 

padėtį (stovint, sėdint, gulint), naudojant įv. 

priemones - kamuolius, lazdas, lengvus 

svorius, tempimo gumas. T.p. pratimai ant 

treniruoklių, Gymnic kamuolių,  

100% lankytojų pasitenkinimas 

2 karantinas nuotolinis darbas besikeičiantis kas  savaitę I ir II srautui ir namuose esantiems lankytojams 

23.   neribojamas 

skaičius 

zoom 

užsiėmimai  

iki 48 4 kartai per 

savaitę 

sportas (nuotolinis -zoom)- atliekami 

įvairūs bendrojo lavinimo, tempimo, 

atsipalaidavimo bei kvėpavimo pratimai 

stovimoje padėtyje.  

100% lankytojų pasitenkinimas 

24.   naudojant 

kitas 

telekomuni

kacines 

priemones 

9 pagal poreikį1-

2 kartai per 

savaitę 

Emocinis palaikymas, fizinis aktyvinimas  100% pasitenkinimas ir poreikio 

atliepimas 
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25.  Lankytojų psichinės bei fizinės  

sveikatos būklės problemų 

sprendimo, svarstant  

individualias darbo, užimtumo 

krūvių ir veiklos galimybių 

vykdymo programa.  

 

  
.  

Bendrosios praktikos 

psichikos  
slaugytojas  
  

  

  

 

72  86  5 kartai per 

savaitę  
Bendrosios praktikos slaugytojos 

konsultacijos.:  
vaistų dalinimas 2x dienoje – 384 kartai;   
pirmosios pagalbos suteikimas – 162 

kartai;  
skiepų atlikimas – 14 asmenų; 

vairuojančių darbuotojų blaivumo 

patikrinimas – 168 kartai. 

100% lankytojų pasitenkinimas – 

grįžtamasis ryšys.  

Lankytojų sveikatos priežiūros 

dokumentavimas – 136 įrašai;  
Pirmosios pagalbos kursai darbuotojams – 

nebuvo organizuojame dėl pandemijos.  
Higienos žinių ir įgūdžių mokymo 

programa – 3 darbuotojai. 
Skiepai nuo gripo – 14 lankytojų. Ir 4 – 

darbuotojai   
Med. Atliekų utilizacija – 1x ketv. 

100% atlieptas poreikis.  

Atvykstantiems į Centrą lankytojams ir 

darbuotojams 1 x dienoje matuojama kūno 

temperatūra, COVID-19 karantino metu.  

COVID-19 plitimui stabdyti 

3

26. 

Individualios ir grupinės 

psichinės sveikatos palaikymo 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas psichiatras 7

2 

 

8

86 

3 kartai per 

savaitę 

163 – Gydytojo psichiatro konsultacijos. 100% lankytojų poreikis atlieptas. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos:   
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27.  Darbo su lankytojų šeimomis 

programa  
  

Vyr. socialinis darbuotojas  72  86 Visus metus 

Pagal poreikį  
Intensyviau teikiamos šios paslaugos:  

- individualizuota į lankytoją ir jo šeimą 

orientuota paslauga. Šeimų, kuriose 

gyvena lankytojai, nuolatinis 

informavimas, konsultavimas ir 

palaikymas atliepiant kiekvienos šeimos 

poreikį; 

- užsiėmimų lankytojams, esantiems 

namuose,  nuotoliniu būdu teikimas; 

(ZOOME, TEAMS, Viber, tel. 

skambučiai, el. paštas; 

- teikiama socialinė pagalba ir palaikymas 

šeimoms (atsiradus neišvengiamai 

būtinybei pavėžėjimas iki sveikatos 

priežiūros įstaigos ar trumpalaikės 

socialinės globos įstaigos ir pan.);  

- organizuojami maisto paketai  dėl 

karantino situacijos tam tikrą nepriteklių 

patyrusioms lankytojų šeimoms; 

- organizuojami ir vykdomi saugūs 

pasivaikščiojimai lauke lankytojams, 

turintiems elgesio sutrikimų. 

Grupių socialiniai darbuotojai (komandų 

vadovai) tiesiogiai bendradarbiauja su 

lankytojų tėvais/globėjais. Komunikacijos 

formos pasirenkamos pagal kiekvieno 

tėvo/globėjo poreikius ir galimybes 

(mobiliuoju telefonu ir/ar trumpąją žinute, 

elektroniniu paštu ir kitomis informacinės 

technologijos priemonėmis). 

Grupių socialiniai darbuotojai 

intensyviai bendravo su 100 % 

tėvų/globėjų. Bendravimo formos 

pagal išreikštą kiekvieną 

tėvų/globėjų poreikį. 

Užimtumo specialistai organizavo 

užsiėmimus lankytojams 

derindami nuotolinius ir 

tiesioginius užsiėmimus. Buvo 

sudarytos galimybės dalyvauti 

nuotoliniuose užsiėmimuose ir 

tiems lankytojams, kurie nelanko 

Centro.  

Įvyko 1 Atvejo analizė kartu su lankytoju, 

jo tėvais/globėjais ir Centro darbuotojais. 

100 % atlieptas poreikis. 

28.  Programa “Šarka” - Centro 

laikraščio leidyba  
Direktoriaus pavaduotojas      4 „Šarkos“ 

leidiniai  
Išleisti 2 numeriai, sukurta laikraščio 

elektroninė versija, skelbiama svetainėje ir 

fb.  

50 % numatytų leidinių.  

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos:   
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29.  Prailgintos veiklos grupės 

programa  
Socialinis darbuotojas  6  9 4 kartai per 

savaitę 

 

2 lankytojų pagerėjo savitvarkos įgūdžiai,  
7 lankytojų išliko nepakitę.  

10 % lankytojų naudojasi 

prailgintos veiklos grupės veikla.  

22 % lankytojų savitvarkos 

įgūdžiai pagerėjo. 

78 % lankytojų savitvarkos 

įgūdžiai nepakito.  

30.  Vakarinių apsitarnavimo įgūdžių    
lavinimo programa  

  

Socialinis darbuotojas  6  9  4 kartai per 

savaitę  

 

2 lankytojų pagerėjo savitvarkos įgūdžiai,  
7 lankytojų išliko nepakitę.   

10 % lankytojų naudojasi 

vakarinių apsitarnavimo įgūdžių   

lavinimo programa.  

22 % lankytojų savitvarkos 

įgūdžiai pagerėjo.  

78 % lankytojų savitvarkos 

įgūdžiai nepakito.  

Maitinimo paslaugos:   

31.  Specialios dietos taikymo 

virškimo sutrikimų bei 

viršsvorio turinčių lankytojų 

programa   

Dietistas   72  86 5 kartą per 

savaitę 
28 lankytojams  taikoma speciali dieta.  

Individuali lankytojų poreikių analizė. 
Valgiaraščio skelbimas 

www.dcsviesa.lt  

100 % atlieptas poreikis. 

Buitinės paslaugos:   

32.  

  

  

  

Savitvarkos įgūdžių 

lavinimo programa (higiena, 

valgymas, apsirengimas)  
  

  

  

  

  

Grupių  
socialiniai darbuotojai 

(komandų vadovai)  

  

  

  

72  

  

  

  

86 

  

  

  

86 

  

  

  

1 lankytojui suformuoti nauji savitvarkos 

įgūdžiai.  
5 % lankytojų suformuoti nauji 

savitvarkos įgūdžiai.  

12 lankytojams formuojami nauji 

savitvarkos įgūdžiai.   
10 % lankytojų formuojami nauji 

savitvarkos įgūdžiai.   

42 lankytojams palaikomi turimi 

savitvarkos įgūdžiai.  
80 % lankytojų palaikomi turimi 

savitvarkos įgūdžiai.  

0 lankytojai  prarado savitvarkos įgūdžius 

dėl prastėjančios sveikatos būklės, 

senatvės, vartojamų vaistų pobūdžio.   

5 % lankytojų prarado savitvarkos 

įgūdžius dėl prastėjančios 

sveikatos būklės, senatvės, 

vartojamų vaistų pobūdžio.  

Transporto paslaugos:   
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33.  Transporto paslaugų teikimas, 

atsižvelgiant į lankytojų šeimų 

poreikius  
  

  

Direktoriaus pavaduotojas  46  58/ 
karantino 

metu-32 
 

5 kartus per 

savaitę 

2 kartus per 

dieną 

Lankytojų transporto paslaugų teikimo 

tvarkaraščiai sudaryti, pagal 

šeimos  gyvenimo kokybės bei 

dalyvavimo darbo rinkoje poreikius. 
ir karantino reikalavimus 
Įsigytas naujas lengvasis automobilis  WV 

TIGUAN 

100 % atlieptas poreikis. 
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2.2.Paslaugų teikimo procesų tobulinimas ir inovacijos.  

Eil. Nr.  Veiksmai  Atsakingas 

darbuotojas  
Terminai  Rezultatai  (rodikliai)  Rodiklių įgyvendinimo 

procentinė išraiška ir 

komentarai  

Plėtoti naujus darbo organizavimo būdus:    

1.  Studentams buvo sudarytos sąlygos: 

-  atlikti praktiką derinant tiesioginę ir nuotolinę praktikos 

atlikimo formas.  

- atlikti praktiką nuotoliniu būdu. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas  
2020 01 01 – 2020   
12 31   

 

Praktiką atliko: 

Vienas VU  studentas; 

Vienas MRU studentas; 

Du Vilniaus kolegijos studentai. 

100% atlieptas poreikis.  

2. Darbuotojų, lankytojų įtraukimas į socialinių paslaugų 

planavimą, teikimą, vertinimą. 
Vyr. socialinis 

darbuotojas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020 01 01 – 2020   
12 31   

 

Darbuotojų, lankytojų įtraukimas į 

socialinių paslaugų planavimą, 

teikimą, vertinimą.   

Planuoti Grupių komandų 

susirinkimai 60 per metus.  
Įgyvendinta 53 % planuotų 

susirinkimų. 

Centro taryba.  Įvyko 1 susirinkimas.  
Centro tarybos nariai nusprendė, 

kad naujos Centro tarybos 

rinkimai bus organizuojami 

pasibaigus karantinui. 

Darbo taryba.  

3. 2020 Sausio susirinkime buvo įvertinta 2019 metų 

veikla pagal paruoštą klausimyną (2020 metų 

veikla irgi įvertinome, bet jau 2021 sausio mėn 

zoom susirinkmo metu) 

Direktoriaus 

pavaduotojas   
2020 01 01 – 2020   
12 31   

 

Lankytojų įtraukimas priimant 

sprendimus.  
Įvyko 11 Centro seniūnų 

susirinkimai.  

Įvyko 4 gyvai ir 2 zoom 

susirinkimai. Buvo iškelti 2 

pasiūlymai (basenas ir kelionė į 

pajūrį ) kurių dėl pandemijos 

įgyvendinti nepavyko, 

pasiūlymas dėl Kalėdinės 

šventės ir dovanų įgyvendintas 

Kadangi grupių sąstatai keitėsi 

rugsėji seniūnai buvo perrinkti 

pagal naujus grupių sąstatus 
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Tėvų/globėjų įtraukimas į metinio 

plano sudarymą.  
Pateikti 4 pasiūlymai, iš kurių 2 

įtraukti į metinį planą.  

50 % įtrauktų pasiūlymų.  

4.  Aktyvinti horizontalų bendradarbiavimą tarp paslaugas 

teikiančių socialinių darbuotojų. 
Vyr. socialinis 

darbuotojas  
2020 01 01 – 2020   
12 31  

Įvyko 33 Socialinių darbuotojų 

susirinkimai 
Planuota 20 socialinių darbuotojų 

susirinkimų. Įgyvendinta 165 % 

planuotų susirinkimų ir 

suorganizuota papildomai pagal 

poreikį. 52 % susirinkimų vyko 

programomis zoom ir teams 

5.  Periodiškai atnaujinti informaciją internetinėje erdvėje apie 

Centre vykdomas veiklas.  
Direktoriaus 

pavaduotojas  
2020 01 01 – 2020   
12 31 

Svetainėje www.dcsviesa.lt  

Informacija atnaujinama 

periodiškai. 

80 % įgyvendinta numatytų 

informacijos svetainėje 

atnaujinimų. 

6.  Inicijuoti bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis  
Direktorius    Iki 2020-12-31   Tarptautinis projektas „DigiStorID“ 

 

Projektas įgyvendintas 100%.  

7. Pritraukti savanorius 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas  

Visus metus  2 mokiniai atliko socialinę praktiką 

(Vilniaus Jėzuitų gimnazija). 

 

Centro veikloje dalyvavo 2 

trumpalaikiai savanoriai, 

2 – ilgalaikis. 

Planuotas savanorių skaičius iki 4. 

 

 

 

8.  Periodiškas praktiką atliekančių studentų ir darbuotojų 

atsakingų už praktikos atlikimą, praktikos aptarimas  

  

Vyr. socialinis 

darbuotojas  
Visus metus   VU filosofijos fakulteto studento 

praktika – 1 studentas. 

MRU žmogaus ir visuomenės 

studijų fakulteto studento praktika – 

1 studentas. 

MFR des Charent – Institut 

RICHEMONT studentų praktika – 2  

studentai. 

Vilniaus kolegijos pedagogikos 

fakulteto – 2 studentai.  

100%  atliepta pagal užklausą.  

  

  

 

http://www.dcsviesa.lt/
http://www.dcsviesa.lt/
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2.3.Paslaugų kokybės užtikrinimas.   

Eil. Nr.  Vykdomos veiklos (funkcijos)  Teisės aktas/tvarkos  
Veiklos atlikimo 

terminas  
Kontrolės užtikrinimo 

priemonės   

1.  

 Dienos centro „Šviesa“ vidaus  
kontrolės planinio patikrinimo aktas  

  

Biudžetinės įstaigos 

dienos centro  
„Šviesa“ vidaus 

kontrolės taisyklės  

2020-01-16  Atlikta   

2.  
Įstaigos  veiklos  programos 

paržiūrėjimas, tikslinimas, 

tvirtinimas   

SRSD direktoriaus 

2009.04.20 įsakymas 

Nr.734.137-(2.14-  
SR) "Dėl Dienos centro 

"Šviesa" teikiamų 

paslaugų sąrašo 

tvirtinimo"   

 Iki   
 2020-01-31   

 Peržiūrėta, patvirtinta    

    

3.  
Atitikties socialinės globos normai 

įsivertinimas.    

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2007-

02-20  
įsakymas  Nr.A1-46 

"Dėl socialinės globos 

normų aprašo 

patvirtinimo" (toliau   
– SGN)   

Iki 2020-12-31   Atlikta  

4.  

Agresyvių veiksmų analizavimo 

aprašo pildymas   

  

 SGN  

Po kiekvieno 

agresijos (savi) 

pasireiškimo 

metu  

Išanalizuota   

5.  
Paslaugų teikimo rezultatų 

parengimas. Paskelbimas.  EQUASS  2021 metai  

 Dėl karantino ir pandemijos 

rezultatų rinkimas numatytas 

2021 metais.  

6.  
Transporto  paslaugų teikimo 

tvarkaraščio sudarymas, tikslinimas   

 Dienos centro  
"Šviesa" direktoriaus   
2016-10-24  įsakymas 

Nr.V-33 "Dėl dienos 

centro   
„Šviesa“  trumpalaikės 

globos paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“   

Iki 2020-05-16   
Parengta , nuolat tikslinama 

pagal šeimų poreikius.    

7.    

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 

2020 metų veiklos planą ir  skyriaus 

vedėjo 2020-03-23 pavedimą Nr. 

A31-23/20(2.1.15-AD3) „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės įstaigų 

interneto svetainių atitikimo 

bendriesiems reikalavimams 

vertinimo“. 

Audito ataskaita 2020 

 Audito išvadose konstatuota, 

kad centro interneto svetainė 

100 proc. atitinka 

reikalavimus bendrosioms 

nuostatoms. Pastebėjimuose 

pateiktos rekomendacijos dėl 

finansinių ataskaitų skelbimo 

buvo nedelsiant įgyvendintos. 

 

8.   
Vilniaus miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba atliko 
Audito ataskaita 2020 Trūkumų nenustatyta  
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Centro konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio, turto ir lėšų valdymo 

teisėtumo vertinimą  

     

3. Įstaigos ir žmogiškųjų išteklių valdymas:   

3.1.įstaigos struktūra, valdymo ir darbo organizavimo pokyčiai: 

2020 metais Centro struktūrinės grandys nepakito.    

Atsižvelgiant į  naujausius teisės aktus ir kt. rekomendacijas bei siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų 

kokybę 2020 metais buvo parengti ir patvirtinti šie vykdomieji dokumentai:  

1. Dienos centro „Šviesa“gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir kontrolės 

priemonių planas.    

2. Dienos centro „Šviesa” darbo, karantino sąlygomis, planas 

3. Karantino laikotarpyje Dienos centre „Šviesa“ suaugusių asmenų su negalia izoliavimo ir 

apgyvendinimo tvarkos aprašas.  

4. Veiksmų planą atvejams, jei pasireikštų COVID – 19 ligos simptomai Dienos centre ‚Šviesa“ 

apgyvendintam asmeniui.  

5. Dienos centro “Šviesa“darbuotojų apsaugos priemonių naudojimas, teikiant trumpalaikes socialinės 

globos paslaugas izoliavimo ir laikino apgyvendinimo patalpose tvarka. 

6. Dienos centro “Šviesa“darbuotojų apsaugos priemonių naudojimas, teikiant trumpalaikes socialinės 

globos paslaugas izoliavimo ir laikino apgyvendinimo patalpose tvarka. 

7. Dienos centro “Šviesa” trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo izoliavimo ir laikino 

apgyvendinimo patalpose išklotinę (eiga). Darbuotojų judėjimo Dienos centre „Šviesa“ pastate, 

teikiant paslaugas, tvarka. 

8. Patalpų valymo, inventoriaus naudojimo ir valymo Dienos centre „Šviesa“ izoliavimo ir laikino 

apgyvendinimo patalpose tvarka. 

9. Dienos centro “Šviesa” darbuotojų komandų sudėtį karantino metu, teikiant trumpalaikes socialinės 

globos paslaugas.  

10. Karantino metu komunikavimo su Dienos centro „ŠVIESA“ darbuotojais tvarka. 

11. Pritrūkus Dienos centro “Šviesa” darbuotojų aprūpinimo darbuotojais iš išorės planas. 

12. Dienos centro „Šviesa“ veiksmų planas tais atvejais, jei būtų nustatytas COVID – 19 virusu 

užsikrėtęs darbuotojas, teikiantis paslaugas tiesiogiai. 

13. Dienos centro “Šviesa“ veiksmų planas tais atvejais, jei būtų nustatytas COVID – 19 virusu 

užsikrėtęs darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu. 

14. Dienos centro „Šviesa“ dienos socialinės globos paslaugų teikimo karantino dėl COVID-19 

laikotarpiu tvarkos aprašas. 

15. Dienos centro „Šviesa“ ir Centro lankytojo ar jo atstovo dienos socialinės globos paslaugų teikimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) karantino metu sutarties forma. 

16. Biudžetinės įstaigos Dienos centro „Šviesa” dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų 

teikimo COVID – 19 ligos laikotarpiu nuo 2020 rugsėjo 7 d. tvarkos aprašas. 

17. Biudžetinės įstaigos Dienos centro „Šviesa” Profesinės rizikos (biologinių veiksnių - COVID – 19 

ligos) prevencinių priemonių planą – lentelė. 
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Sukurti ir „debesyje“ patalpinti paslaugų teikimo organizavimo ir kontrolės dokumentai prieinami 

darbuotojams.: 

▪ Kiekvienos dienos tiesioginių ir nuotolinių paslaugų teikimo (veiklų organizavimo) kalendorius; 

▪ Kiekvienos savaitės tiesioginių ir nuotolinių veiklos organizavimo paslaugų gavėjų ir darbuotojų 

sąrašai; 

▪ Kiekvienos dienos darbuotojų, dirbančių nuotolinio darbo periodu ataskaitos. 

 

 

Darbuotojų darbo užmokestis skelbiamas: www.vilnius.lr ir www.dcsviesa.lt  

http://www.dcsviesa.lt/
http://www.dcsviesa.lt/
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2020 metų Centro struktūra   

 

 

    

  
  DIREKTORIUS ( 1 ) 

  
  

ADMINISTRACIJA 
Direktoriaus pavaduotojas (1) 

Personalo specialistas (1)  

  
  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS  
SKYRIUS 

Vyr.socialinis darbuotojas (1)  
Socialinis darbuotojas ( 6,75) 
Socialinio  darbuotojo padėjėjas  
(24) 

  
  

DARBINIO UŽIMTUMO IR  
SAVIRAIŠKOS SKYRIUS 

Užimtumo specialistas  - (7,75) 

  
  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
SKYRIUS 

Gydytojas  - psichiatras (0,5) 
Bendr. praktikos slaugytojas (1)  
Dietistas (0,5) 

  
  

TRUMPALAIKĖS  
SOCIALINĖS GLOBOS  

SKYRIUS 

Socialinis darbuotojas (1)  
Socialinio darbuotojo padėjėjas  
(1 ,5)  

  
  

FINANSŲ APSKAITOS SKYRIUS 

Vyriausiasis buhalteris (1) 
Buhalteris (1) 

  
  

ŪKIO SKYRIUS 

Ūkio skyriaus vedėjas (1) 
Vyr. virėjas (1) 
Virėjas (1) 
Pagalbinis darbininkas (0,5) 
Sandėlininkas (1) 
Skalbėjas (0,5) 
Darbininkas pastato  
priežiūrai (1) 
Kiemsargis (1) 
Sargas (1,5) 
Valytojas (0,5)  
Vairuotojas (1) 
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 3.2. Personalo struktūra ir kaita  

Per 2020 m.:  2 darbuotojai iš darbo atleisti patiems prašant 2 darbuotojai naujai priimti į darbą.  

 Per 2020 m. buvo  

3.3. Darbuotojų veiklos vertinimas, skatinimo ir motyvavimo priemonės Įgyvendintos 

darbuotojų motyvacinės priemones: 

Atsižvelgiant į 2020 m. paslaugų teikimo pobūdį, atlikta darbuotojų motyvacijos ir darbo sąlygų 

karantino laikotarpiu vertinimo apklausa. Absoliuti dauguma darbuotojų darbo sąlygas pandemijos 

metu įvertino: 

• 92 proc. darbuotojų pandemijos metu darbe jautėsi saugiai; 

• 97 proc. darbuotojų pažymėjo, kad suteikiama informacija apie paslaugų teikimą ir tai kas 

vyksta Centre pandemijos metu  yra pakankama ir aiški; 

• 97 proc. darbuotojų pažymėjo, kad informacija pateikiama laiku; 

• 34 proc. darbuotojų psichologinę atmosferą įvertino kaip labai gerą, 63 proc. kaip gerą. 

2020 m. eigoje darbuotojams išmokėtos atlyginimo dydžio premijos.   

 

 

3.4. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas.  

Darbuotojų pareigybė Darbuotojų skaičius Mokymosi valandų skaičius 

administracijos darbuotojai 4 137 

socialiniai darbuotojai 8 134 

socialinių darbuotojų padėjėjai 16 342 

užimtumo specialistai 7 191 

Ūkio skyriaus darbuotojai 4 30 

Viso 39        834 

  

4. Investicijos ir priemonės, gerinančios įstaigos materialinę bazę.  

  

Įgyvendintos materialinės bazės gerinimo priemonės:  

1. Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas    3 995,21 

2. Lengvasis automobilis       25 843,00 

3. Kineziterapijos patalpų remontas (sienų glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas) 

  (Be plytelių kainos)      3 171,41 

  (Su plytelių kaina)       3668,64 

4. Kompiuterinė įranga ir reikmenys (kompiuteriai, spausdintuvai, monitoriai ir kt.) 

           3 765,60 

5. Nerūdijančio plieno turėklų su statramsčiais įrengimas    2 304,08 

 

Ataskaita viešųjų pirkimų tarnybai už 2020 metus 

Prekės   103 756,19 

Paslaugos    13 716,55 

Darbai       4 974,31 

         

https://apklausa.lt/f/anketa-sviesos-darbuotojams-apie-paslaugu-teikima-pandemijos-metu-t2r5r6s/entries/2906435/text_results
https://apklausa.lt/f/anketa-sviesos-darbuotojams-apie-paslaugu-teikima-pandemijos-metu-t2r5r6s/entries/2906435/text_results
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5. Projektinė veikla   

   Eil. Nr. Projekto pavadinimas Fondas Vykdymo 

laikotarpis 

Integracinės parodos ir spektakliai, koncertai:     

1. Batikos darbų paroda Valakampių 

reabilitacijos centre. 

Bendradarbiavimas su 

Valakampių 

reabilitacijos centru 

iki 2020 10 05 

2. XVIII regioninis vaikų ir jaunimo 

menų festivalis  “Vieversėlis”. Dailės, 

tekstilės ir keramikos studijų darbų 

paroda. 

Naujos Vilnios kultūros 

centras 

2020 03 01-26 

3. 

„Savęs atstovavimo“ mokymai 

lankytojams. 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija "Viltis" 

2020 09 21-25 

4. 
Tarptautinis IX teatrų festivalis 

„Begasas“. Teatro trupė pasirodė su 

spektakliu „Akmens sriuba“. Festivalis 

vyko nuotoliniu būdu, naudojant zoom 

programą 

Lietuvos žmonių su 

negalia sąjunga (LŽNS) 

2020 05 26-28 

5. 
Tekstilės studijos lankytojų batikos 

darbų paroda „Vasaros istorijos“ 

Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešojoje vaikų 

bibliotekoje 

Bendradarbiavimas su 

Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus 

viešoji vaikų biblioteka 

2020 12 01 

Bendradarbiavimas su užsienio organizacijomis: 

6. Projektas ‚DigiSrorID“ - Digital 

Storytelling for up-skilling and 

empowerment of learners with 

intellectual disabilities/ DigiStorID, 

KA2-AE-1/18 

pagal  Erazmus + K2  Grant 

Agreement number: 18-204-046998. 

Nuotoliniu būdu 

Bendradarbiaujant su 

TDKT (Lietuva), 

Anffas Onlus di 

Pordenone (Italija), 

CIK Trebnje (Slovenija), 

 KPEDU (Suomija), 

The Reykjavik 

Academy (Islandija), 

Upstream Stories 

(Danija). 

2020 10 19-23 

Bendradarbiavimas su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis: 
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7. „Savęs atstovavimo“ mokymuose 

asmenims   dalyvavo 10 lankytojų ir 

10 darbuotojų. 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija "Viltis" 

2020 09 

  

8. Nuotolinis renginys „Aš esu“, TTT 

spektaklio „Dykumos balsai“ 

parodymas. Renginys vyko nuotoliniu 

būdu naudojant zoom programą. 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija "Viltis" 

2020 10 

9. Metodinė pagalba nevyriausybinėms 

organizacijoms. 

„Betzatos“ 

bendruomenė 

Kauno arkos 

bendruomenė 

Visus metus, 

pagal 

užklausimą 

10. 1 lankytojų darbinių įgūdžių lavinimo 

praktika realioje darbinėje aplinkoje 

kavinėje „Pirmas blynas“. 

Restoranas „Pirmas 

blynas“ 

Kiekvieną 

mėnesio 

antradienį 

11. Lankytojų savanorystės projektas 

specialiuose socialinės globos 

namuose „Tremtinių 

namai“.(sustabdytas karantino metu) 

Bendradarbiavimas su 

specialiaisiais globos 

namais „Tremtinių 

namai“ 

kiekvieno 

mėnesio pirmą ir 

trečią trečiadienį 

12. Bendrijos „Viltis“ organizuojamos 

konferencijos 

Dalyvauta nuotoliniu būdu, pristatyta 

Savęs atstovavimo patirtis 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija "Viltis" 

2020 11 16 
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Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis: 

 

6. 2020 m. finansavimo ištekliai 

2020 m. Finansiniai ištekliai  2020-12-31 

Gautas finansavimas: EUR 

Savivaldybės biudžeto lėšos (02 programa)  870192,86 

Savivaldybės biudžeto Spec. lėšos (SP02 programa) 40800 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 

(0266  programa) 183923,9 

Gauta Parama 3725,03 

Viso: 1098641,79 

Iš jų išleista:  1096643,52 

Darbo užmokesčiui su SODRA 965200 

Kitoms įstaigos reikmėms 131443,52 

Už suteiktas paslaugas surinkta lėšų 49257,60 

Nupirktas ilgalaikis turtas  viso:  28182,12 

 

 

Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“   

direktorė                             Jūratė Tamašauskienė   

Bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis plėtojimo tikslas: kuo daugiau jaunimo susipažintų su asmenimis ir 

įgytų pozityvią bendravimo su neįgaliaisiais patirtį.  

1. Moksleivių iš Vilniaus paslaugų verslo  

profesinio mokymo centro, socialinio 

darbuotojo padėjėjų specialybės praktika. 

Vilniaus paslaugų verslo 

profesinio mokymo 

centras 

2020 09-12 

Kiekvieną 

antradienį 

2. Universitetų studentų praktika Vilniaus universitetas 

Mykolo Romerio 

universitetas 

2 studentai 

3. Kolegijos studentų praktika MFR des Charent – 

Institut RICHEMONT 

Vilniaus kolegija 

4 studentai 

4. Studentų susitikimai su lankytojais Centre MFR des Charent – 

Institut RICHEMONT 

Vilniaus kolegija 

Mykolo Romerio 

universitetas 

4 susitikimai 

    


