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Šiais metais „Šarka“ retai iškiša savo snapą. 
Matyt, daug reikalų turėjo savo lizde. Galiu patvir-
tinti – tikrai gausybę. Visą šią gausybę galėtume 
įvardinti 2018 metais Europos socialinių paslaugų 
kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS diegimu 
dienos centre „Šviesa“. Visai Centro bendruome-
nei viltingai ir džiugiai „Šarka“ praneša: šiame 
kelyje jau esame finišo tiesiojoje. Laukiame išorės 
audito. Per praėjusius metus daug dirbome mūsų 
teikiamų paslaugų kokybės labui: tobulinome ir 
kūrėme įvairias paslaugų teikimo tvarkas, dis-
kutavome susirinkimuose mūsų lankytojų įgali-
nimo ir gyvenimo kokybės gerinimo klausimais. 
Prašėme užpildyti įvairias anketas, siekėme Jus 
įtraukti į paslaugų planavimą, teikimą, vertinimą. 
Ir štai – „Šarka“ pristato dienos centro „Šviesa“ 
paslaugų teikimo rezultatus, kurie turėtų atsakyti 
į klausimus: ar mūsų Centro veikla duoda pridė-
tinę vertę mūsų lankytojams, jų šeimų nariams ir 
kitoms suinteresuotoms šalims, ar Centras, įsiver-
tinęs savo teikiamas paslaugas, gerina tam tikrų 
sričių kokybę. Pateikiame Jums dvylika rezultatų 
– dvylika įvertintų Centro veiklos sričių. Šiuos 
rezultatus vertinome įvairiais būdais: susirinkimų 
metu klausinėjome lankytojų, prašėme jų šeimos 
narių ir darbuotojų atsakyti į pateikiamų anketų 
klausimus. Nuoširdžiai kviečiame susipažinti su 
pateiktais rezultatais ir tikime, kad susidarysite 
objektyvų vaizdą apie mūsų Centro teikiamų pas-
laugų kokybę.

Visi 12 rezultatų yra labai svarbūs, tačiau norė-
čiau išskirti kelis. Tai lankytojų gyvenimo kokybės 

Mieli „Šarkos“ skaitytojai,

Centre rezultatas Nr. 6. Kaip matysite, šis rezultatas 
buvo gautas vertinant lankytojų individualius pla-
nus. Įgyvendindami lankytojų individualius planus 
siekiame ir Jūsų įsitraukimo, todėl 2019 metais 
labai kviečiame šeimos narius aktyviau įsitraukti į 
šią veiklą. Kitas rezultatas Nr. 10 – pasitenkinimas 
paslaugomis. Šis rezultatas buvo gautas anketavi-
mo būdu, apklausus šeimos narius. Noriu atkreipti 
dėmesį, kad išanalizavę 2018 metų vertinimus, ga-
vome rimtą signalą kaip Centro paslaugų teikimo 
organizatoriai, nes kai kurie įvertinote, kad mūsų 
Centro paslaugos teikiamos blogai. Iš vienos pusės, 
norime tėvų atsiprašyti, kad per nuolatinį skubėji-
mą ir darbų gausą pateikėme nekorektiškas anketas. 
Nuolankiai ir atvirai priimame Jūsų raudonu rašalu 
ištaisytas anketos stiliaus ir gramatines klaidas. Iš 
kitos pusės, ypač paskutiniais metais, pasigendame 
tėvų vertinimo Centro paslaugų teikimo ir orga-
nizavimo galimybių kontekste. Suprantama, kad 
kiekvienas tėvas paslaugas vertina remdamasis in-
dividualiais savo vaiko poreikiais, tačiau paslaugos 
Centre teikiamos 87 lankytojams, tad labai norėtųsi 
didesnio supratimo ir bendradarbiavimo, derinant 
visų lankytojų poreikių užtikrinimą. Tikiuosi sutik-
site, kad autobusas negali visų lankytojų paimti ir 
parvežti į namus tuo pačiu metu.

Kad ir kokie yra Centro rezultatai – jais džiau-
giamės, kaip galimybe nuolat tobulėti ir gerinti 
Centro veiklą. Visai Centro bendruomenei nuo-
širdžiai dėkoju už bendrystę, pagalbą, paramą ir 
supratimą, einant nelengvu, bet labai reikšmingu 
teikiamų paslaugų kokybės gerinimo keliu. 

Direktorė Jūratė
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Sveikiname 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Vasario 16-osios – Valstybės 
atkūrimo dienos proga ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu apdovanojo mūsų Centro 
direktorę Jūratę Tamašauskienę. Šia proga 
surengėme šventę, kurioje Jūratė papasakojo, 
už kokius nuopelnus gavo ordino medalį, kas 
dar prisidėjo prie šio garbingo apdovanojimo 

ir paminėjo, kad tai apdovanojimas visai Cen-
tro bendruomenei. Vėliau visi norintys Centro 
lankytojai galėjo iš arčiau apžiūrėti medalį, 
turėjo galimybę prisisegę jį nusufotografuoti. 
Jūratė sakė, kad apdovanojimas iš Prezidentės 
rankų – rimtas įpareigojimas, skatinantis dar 
entuziastingiau ir iš visų jėgų dirbti socialinės 
integracijos srityje. 

Jūratė  Tulušytė
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Įvykiai lieTuvoJe

Kovo mėnesį Lietuvoje vyko rinkimai į 60-
ies miestų ir rajonų savivaldybių tarybas. Rin-
kimuose dalyvavo virš 14 000 kandidatų, tačiau 
tarybų nariais tapo 1502 asmenys. 

Antrą kartą tiesiogiai rinkome miestų ir 
rajonų merus. Dėl 60 merų mandatų varžėsi 
410 kandidatų. Keletas merų tęs savo darbus 
toliau: Vilniuje antrą kartą meru buvo per-
rinktas Remigijus Šimašius, Kaune – Visvaldas 
Matijošaitis, Klaipėdoje – Vytautas Grubliaus-
kas, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat buvo per-
rinkti tie patys merai. Matyt, žmonės jais labai 
pasitiki, jei dar kartą išrenka. Dauguma merų 
buvo išrinkti tik antrajame rinkimų ture. Mūsų 
įstatymai numato, kad jei tarp besivaržančiųjų 
dėl mero posto neatsiranda nė vieno, kuris 
pirmajame rinkimų ture surinktų daugiau kaip 
pusę atvykusių balsuoti rinkėjų balsų, organi-
zuojamas antras turas, į kurį patenka du kandi-
datai, surinkę daugiausia balsų pirmajame ture. 
Vilniuje, pavyzdžiui, antrajame rinkimų ture 
varžėsi Remigijus Šimašius ir anksčiau buvęs 
ilgametis Vilniaus meras Artūras Zuokas. 
Laimėjo R. Šimašius, gavęs virš 60 procentų 
rinkėjų balsų.

Savivaldos rinkimuose buvo iškelti 465 
kandidatų sąrašai, iš kurių partijos iškėlė 415 
kandidatų sąrašų, partijų koalicijos – 14, o vi-
suomeniniai rinkimų komitetai – 87. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 
daugiausia vietų laimėjo visuomeniniai komite-
tai, kuriems vadovavo išrinktieji merai. Ši ten-
dencija atskleidžia, kad partijų populiarumas 
Lietuvoje blėsta. 

Vilniaus savivaldybės taryboje daugiausia 
vietų laimėjo visuomeninis rinkimų komitetas 
„R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo 

Savivaldos rinkimai Lietuvoje

didžiuojamės!“ – net 18 vietų iš 51. A. Zuoko ir 
vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“ laimėjo 
10 vietų, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai laimėjo 9 vietas, Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusų aljanso koalicija Krikščioniškų 
šeimų sąjunga – 6 vietas, Darbo partija – 5 
vietas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 3 
vietas. 

Šį kartą turėsime net 20 Vilniaus tarybos narių 
moterų. Džiugu, kad aktyviai dalyvaujančių 
politikoje moterų skaičius auga. 2018 m. 
lapkričio 1 d. suėjo šimtas metų, kai Lietuvoje 
moterys gavo teisę balsuoti. Mūsų šalis buvo 
viena pirmųjų pasaulyje, kur moterys galų gale 
tapo visateisėmis pilietėmis. 

Na, o laimėjus rinkimus tenka burti koalici-
jas, nes paprastai nė viena partija ar komite-
tas negauna daugiau kaip pusės savivaldybės 
tarybos mandatų. Vilniuje laimėjęs meras 
R. Šimašius į koaliciją kviečia visas laimėjusias 
partijas, išskyrus A. Zuoko koaliciją. Ši koalicija 
greičiausiai liks opozicijoje. Partijų, kurios 
dalyvaus valdančiojoje miesto tarybos koalici-
joje, atstovai šiuo metu tariasi dėl darbų, kuri-
uos įsipareigoja atlikti vilniečių labui. 

Rasa Baškienė

Rasa Baškienė
Išrinktoji Vilniaus m. savivaldybės tarybos narė
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Arti Juzepčuk – I grupės lankytoja

1. Metų laikas... vasara, kai šilta; labai patin-
ka maudytis jūroje.

2. Kai būna liūdna... mėgstu pasivaikščioti, 
pabūti gamtoje. 

3. Gauti dovanų... sunku atsakyti, nežinau. 
Gal norėčiau muzikos CD su Radžio atlieka-
momis dainomis.

4. Patiekalas... koldūnai su varške.
5. Dirbti... grėbti lapus, su padėklu nunešti 

indus į valgyklą.
6. Laisvalaikiu... pavartyti knygas, spalvinti.
7. Svajoju... skristi lėktuvu, nes niekada 

neskridau.
8. Didžiausia šventė... visos šventės labai 

patinka.
9. Gyvenime man  svarbiausia... kažką 

išmokti naujo.
10. Apie save manau... kad esu keista, ne 

visiems patinku.

SuSipažinkime

Jūratė Juškevičiūtė – I grupės lankytoja 

1. Metų laikas...  žiema, nes gimusi žiemą.
2. Kai būna liūdna... dažniausiai žiūriu 

televizijos filmus, kartais skaitau žurnaliuką 
„Justė“. 

3. Gauti dovanų... kosmetikos: kremo „Ni-
vea“ rankoms ir makiažui valyti.

4. Patiekalas... spagečiai ir cepelinai.
5. Dirbti... namuose: tvarkyti kambarį, valyti 

dulkes.
6. Laisvalaikiu... patinka eiti į paštą ir vartyti 

žurnalus – ten jų labai daug.... 
7. Svajoju... tapti policininke ir dirbti nuova-

doje, rašyti protokolus.
8. Didžiausia šventė... gimtadienis.
9. Gyvenime man  svarbiausia... kad galiu 

gyventi ir būti su kitais draugais. 
10. Apie save manau... esu linksma, ben-

draujanti, moku lietuviškai, rusiškai. Patinka 
dainuoti.



SuSipažinkime

Edvinas – III grupės lankytojas

1. Metų laikas... vasara.
2. Kai būna liūdna... verkiu.
3. Gauti dovanų... saldumynų ir flomasterių.
4. Patiekalas... pica.
5. Dirbti... prie kompiuterio.
6. Laisvalaikiu... važiuoti į svečius.
7. Svajoju... apie jūrą.
8. Didžiausia šventė... Kalėdos.
9. Gyvenime man svarbiausia... apsikabinti 

ir būti mylimam.
10. Apie save manau... esu žmogus, turintis 

svajonių, nereikalaujantis daug iš gyvenimo. 
Svarbiausia būti priimtam, suprastam, myli-
mam.
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JuBilieJai

Rimutė Galinienė

1. Kaip jaučiatės sulaukusi šio gražaus 
jubiliejaus?

Jaučiuosi taip pat gerai kaip ir prieš jubiliejų.

2. Įsimintiniausia Jūsų gyvenimo aki-
mirka, gyvenimo tarpsnis, kurį mieliausia 
atsiminti...

1998–2011 m. lankydavausi Švenčionėlių 
globos namuose, kuriuose gyveno Liana Ado-
movič, ketverių metukų mergaitė. Iki jos įvai-
kinimo JAV globojau Lianą ketverius metus. 
Miela ją prisiminti ir dabar jau su suaugusia 
mergina pabendrauti.

„Šarka“ sveikina ir kalbina: Rimutę Galinienę, II grupės socialinio darbuotojo padėjėją, kuri 
šventė savo 60-metį, ir Jurgitą Dubosienę, V grupės socialinio darbuotojo padėjėją, kuri šventė savo 
40-metį.

3. Kokią svarbiausią pamoką šiame gy-
venime esate gavusi? Ko dar norėtumėte 
išmokti?

Visos gyvenimo pamokos yra naudingos, o 
ką išmoksi, viskas pravers.

4. Ko dar gyvenime norėtumėte pasiekti? 
Apie ką svajojate?

Norėčiau pramokti norvegų kalbos. Svajoju 
sulaukti anūkų ir būti gera, mylima močiutė.

5. Asmuo, kuris Jums gyvenime yra pada-
ręs didžiausią įtaką...

Tai žmogus, turėjęs labai didelę širdį, pas 
kurį dirbau 14 metų, dabar jau miręs gerbiamas 
profesorius J. A. Gracce.

6. Jei gyvenimą pradėtumėte iš naujo, ką 
darytumėte kitaip?

Nieko nekeisčiau.

7. Kas Jums gyvenime svarbiausia, bran-
giausia?

Mama, vaikai ir darbas.

8. Kas Jums šiandien teikia daugiausiai 
džiaugsmo?

Mano sūnūs bei marčios ir, žinoma, mama.

9. Ko palinktumėte „Šarkai“ ir jos skaity-
tojams?

Linkiu įdomių straipsnių, kad skaitytojams 
primintų apie renginius, keliones, įdomius 
svečius, apsilankiusius centre. Juk čia gyveni-
mas virte verda, čia tikrai smagių akimirkų 
netrūksta.
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JuBilieJai

Jurgita Dubosienė

1. Kaip jaučiatės sulaukusi šio gražaus 
jubiliejaus?

Jaučiuosi puikiai – kaip ir prieš jubiliejų.

2. Įsimintiniausia Jūsų gyvenimo aki-
mirka, gyvenimo tarpsnis, kurį mieliausia 
atsiminti...

Vaikystė. Nuo septynerių pradėjau lankyti 
baseiną, o būdama dešimties važiavau į sporto 
stovyklą, kur turėjom atlikti daug sportinių 
užduočių, viena iš jų buvo perplaukti Asvejos 

ežerą. Ir man tai pavyko padaryti be trenerių 
pagalbos. Įvykdžiusi šią nelengvą užduotį įgijau 
pasitikėjimo savimi.

3. Kokią svarbiausią pamoką šiame gy-
venime esate gavusi? Ko dar norėtumėte 
išmokti?

Norėčiau išmokti daugiau užsienio kalbų.

4. Ko dar gyvenime norėtumėte pasiekti? 
Apie ką svajojate?

Svajoju pakilti oro balionu ir ‚,pasiekti dangų“.

5. Asmuo, kuris Jums gyvenime yra pada-
ręs didžiausią įtaką...

Mama.

6. Jei gyvenimą pradėtumėte iš naujo, ką 
darytumėte kitaip?  

Tikriausiai, kad nekeisčiau nieko.

7. Kas Jums gyvenime svarbiausia, bran-
giausia?

Šeima, tai yra vaikai, tėvai, brolis, sesė ir 
kalytė Tora.

8. Kas Jums šiandien teikia daugiausiai 
džiaugsmo?

Vienareikšmiškai – vaikai.

9. Ko palinktumėte „Šarkai“ ir jos skaity-
tojams?

,,Šarkai“ noriu palinkėti gyvuoti daug metų, 
o jos skaitytojams – gražios ir įspūdingos artė-
jančios vasaros.



RenginyS

Svečiuose šv. Jono apaštalinė sesuo Dominyka Marija kartu su terapiniu šunimi Omega.

Dienos centras ŠVIESA, Baltasis skg. 3 a, Vilnius, tel. (8-5) 2614707, el. p. dcsviesa@dcsviesa.lt  
www.dcsviesa.lt


