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      PATVIRTINTA 

     Telšių rajono savivaldybės tarybos 

     2020 m.  ....................................... 

     sprendimu Nr. T1- 

 

 

TELŠIŲ CENTRO „VILTIS“  

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 

I SKYRIUS 

  BENDROJI  DALIS 

 

Telšių centras „Viltis“ (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, teikianti dienos socialinės 

globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas iki 5 parų per savaitę suaugusiems asmenims 

(klientams) su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenys, 

turintys sunkią negalią). Metų pabaigoje lankė 61 klientas, iš kurių 44 nustatytas nuolatinės slaugos ar 

priežiūros poreikis. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kiekvieno kliento individualiems gebėjimams, 

poreikiams ir interesams tenkinti. Klientams buvo teikiamos dienos socialinė globos (dienos priežiūra), 

trumpalaikės socialinės globos iki 5 parų per savaitę (pirmadieniais - penktadieniais su nakvyne) 

paslaugos, kurias sudaro: individualių poreikių nustatymas, jų stiprinimas, kasdieninė priežiūra, 

užimtumo veiklos, bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimas, palaikymas bei stiprinimas, maitinimas, 

bendrabutis, transporto, abilitacijos ir kitos paslaugos pagal kiekvieno kliento savarankiškumo lygį.       

2 klientams teiktos sociokultūrinės paslaugos, vasaros metu sociokultūrinės paslaugos teiktos 9 

vaikams.  

Centras veiklą vykdo darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.30 val. – teikia dienos socialinės 

globos paslaugas. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 5 parų teikiamos pirmadieniais -

penktadieniais 24 valandas per parą. Esant tėvų poreikiui, yra suformuota prailginta grupė iki 19 

valandos. Savaitgaliais ir švenčių dienomis paslaugos neteikiamos.  

      Centro biudžetą ir pareigybių etatų skaičių tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba. 

Centro veiklą koordinuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos 

skyrius. Veikla organizuojama pagal Centro nuostatus ir direktoriaus patvirtintus dokumentus.  

 

II SKYRIUS 

  VYKDYTOS VEIKLOS  

 

Centras vykdo savo pagrindinį tikslą – teikia nestacionarias socialines paslaugas 

suaugusiems proto / kompleksinės neįgalios asmenims, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis 

nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenys, turintys sunkią negalią).   

Uždaviniai: 

- vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę; 

- palaiko ir stiprina klientų sveikatą;  

- lavina ir įtvirtina klientų kasdieninio apsitarnavimo, užimtumo, sociokultūrinius ir kitus 

įgūdžius. 

Teikiamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos iki 5 parų 

paslaugos: 

Maitinimas. Teikiamos maitinimo paslaugos vienos dienos kaina: 

 4,00 Eur. – maitinant 3 kartus (dienos Centro lankytojams); 
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 5,20 Eur. – maitinant 4 kartus - su naktipiečiais (pasiliekantiems nakvoti). 

Maitinimo paslaugą, vertinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę anoniminės apklausos 

būdu, klientų tėvai / globėjai įvertino aukščiausiai balais 4 - 5, tai rodo klientų pasitenkinimą, teikiama 

maisto kokybe, kurią šiuo metu mūsų įstaigoje, organizuoja maitinimo tiekėjas UAB „Lisitėja“. Dėl 

teikiamų maitinimo pasaugų, tikrinant taryboms, pažeidimų nenustatyta. Iš klientų, tėvų / globėjų 

skundų negauta. 

 

 
 

1 pav. Maitinimo paslaugos įvertinimas 

 

Socialinis darbas. Socialiniai darbuotojai (7 etatai) atsakingi už socialinio darbo, socialinių 

įgūdžių palaikymo, laisvalaikio organizavimo, šeimos narių konsultavimo, informavimo paslaugas.  

Socialinių darbuotojų padėjėjai (23 etatai) atsakingi už higienos reikalavimų vykdymą, 

patalpų švarą ir tvarką, individualią klientų higienos priežiūrą, maitinimą. Padeda socialiniams 

darbuotojams, užimtumo specialistams, vykdant dienos užimtumo veiklas.  

Dėl vykdomo socialinio darbo skundų negauta. 

Vertinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę anoniminės apklausos būdu, klientų 

tėvai / globėjai 85 proc. respondentų socialinio darbo organizavimą įvertino aukščiausiu balu.  

 

 
 

2 pav. Socialinio darbo organizavimas 
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Užimtumas. Užimtumo specialistai (2,5 etato) organizuoja klientų dienos užimtumą. 

Vykdomos dailės, rankdarbių, muzikinė, aplinkos tvarkymo, medžio darbų, maisto gaminimo veiklos, 

floristikos užsiėmimai, taikoma grotažo technika, dekupažas ir kt.  

2019 metais Centro folklorinis ansamblis „Viltis“ aktyviai dalyvavo visuomenėje 

organizuojamose šventėse: koncertavo Žemaitės gimnazijoje Telšių socialinių paslaugų centro 

organizuotose šventėse (2 kartus), Upynos pagrindinėje mokykloje - Motinos dienos minėjime, Telšių 

rajono senelių globos namuose, Telšių kunigų seminarijoje - neįgaliųjų dienos minėjime, Centro 25- 

mečio minėjime ir kt.  

Dienos užimtumą ir darbinių įgūdžių ugdymą 71 proc. vertina aukščiausiu balu, 17 proc. 

vertina - 4, 12 proc. vertina - 3 balais (žr. 3 pav.). Prie pasiūlymų, pastabų, ką būtų galima tobulinti 

respondentai įvardija, kad trūksta teatro specialisto, norėtųsi dramos būrelio. Įvardijamos 

pageidaujamos papildomos užimtumo formos: keramikos, pynimo užsiėmimai.  

 

 
 

                                                       3 pav.  Dienos užimtumas ir darbinių įgūdžių ugdymas 

 

Sveikatos priežiūros paslaugos. Masažuotojas (1 etatas) ir kineziterapeutas (1 etatas) 

pagal šeimos gydytojo rekomendacijas (kurios galioja 1 m.) atlieka paskirtas procedūras. Gydytojų 

paskirtus privalomus vaistus (pvz.: nuo epilepsijos) paduoda įstaigos bendrosios praktikos slaugytoja 

pagal gydytojų nurodymus. Esant poreikiui organizuojamos ir kitos medicininės paslaugos, suteikiama 

pirmoji medicininė pagalba. Pateikiamoje diagramoje (žr. 4 pav.) matome tėvų / globėjų teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų įvertinimą jų vaikams / globotiniams. Kai kurie tėvai / globėjai prie 

pasiūlymų, pastabų pateikė, kad masažo paslaugų galėtų būtų teikiama ir daugiau, gerai būtų 

papildomas specialistas, kuris galėtų dažniau atlikti procedūras jų vaikui / globotiniui.  
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4 pav. Medicinos paslaugų vertinimas 

 

Transporto paslaugos. Transporto paslauga teikiama 37 Centro klientams. Kasdien 

atvežama ir parvežama namo 25 klientus. Pirmadieniais ir penktadieniais iš rajono atvežami / 

parvežami namo 12 klientų. Jei būtų finansinės galimybės, tai būtų gerai,  kad visi klientai iš rajono 

kasdien galėtų atvykti ir parvykti namo - nebebūtų poreikio organizuoti trumpalaikes paslaugas iki 5 

parų per savaitę. Transporto paslaugomis naudojasi klientai išvykoms, ekskursijoms rajone ir už jo ribų 

- 22 išvykos. Ši paslauga vertinama labai gerai. Beveik visi atsakę respondentai ją įvertino 5 balais.  

 

 
 

5 pav. Transporto paslaugų vertinimas 

 

Laisvalaikio praleidimo paslaugos. Organizuojami įvairūs renginiai: mugės, pažintinės 

išvykos, šventės, koncertai, diskotekos ir kt. Dalyvaujama rajono, kitų rajonų renginiuose. 

Bendraujama ir bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis teikiančiomis Dienos socialines globos 

paslaugas (rajone ar už jo ribų) bei visuomeninėmis organizacijomis. Dalinamės gerąja darbo patirtimi:  

2019 m. vasario 19 d. Centro darbuotojai lankėsi Kretingos dienos veiklos centre, 2019 m. lapkričio 21 

d. VšĮ „Vilties akimirkoje“ Vilniuje, dienos centre „Šviesa“ Vilniuje, kur Centro darbuotojai 
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supažindinti su kompleksinę negalią turinčių jaunuolių dienos užimtumo veiklomis, bei laisvalaikio 

organizavimu.  

Organizavome tradicinį 19-tą tarprajoninį renginį „Žvejyba 2019“, kuriame dalyvavo 

jaunuoliai iš Mažeikių VŠĮ „Vilties erdvė“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Mažeikių 

Viltis“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jurbarko Viltis“. Renginiui įvykti radome 

rėmėjus. Centro ansamblis „Viltis“ ir kiti klientai dalyvavo Mažeikiuose VšĮ „Vilties erdvė“ 

organizuotoje šventėje „Vasaros palydos“, „NVO sveikatingumo sąšaukoje 2019“ prie Germanto 

landšaftinio draustinio   

Bendradarbiaudami su SIŽGB „Kretingos viltis“ 2019 metais dalyvavome „Neįgalaus 

jaunimo sveikatinimo per sportą projekte „Judėk pirmyn“, kuris vyko 6 mėnesius ir buvo užbaigtas 

Kretingoje - varžybomis. Projekte dalyvavo: Kretingos Dienos Veiklos Centras, Dienos veiklos centro 

Salantų padalinys, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės vaikų ugdymo centro grupė, SIŽGB „Šilutės viltis“, 

SIŽGB „Kretingos viltis“,  SIŽGB „Telšių viltis“. Telšių centras „Viltis“. Projekto tikslas buvo įtraukti 

neįgalius jaunuolius į nuoseklią, tikslinę sportinę veiklą pagal fizines galimybes, siekiant stiprinti jų 

sveikatą. Pagal parengtą metodinę medžiagą buvo ruošiamasi varžyboms 6 mėnesius. Telšių centro 

„Viltis“ klientai su kineziterapeutės pagalba aktyviai ruošėsi varžyboms. Sportavo, mokėsi taisyklingai 

atlikti pateiktas estafetes, galvojo komandos pavadinimus, šūkius ir prisistatymus. Projektas baigėsi 

Kretingoje - varžybomis. Klientai varžėsi trijose estafetinėse rungtyse, komandiniame smiginio turnyre 

ir šaškių žaidime.  

  

Klientai: 

Metų pradžioje – 57  Išvyko – 0 Atvyko – 4   Metų pabaigoje – 61 (žr. 6 pav.);  

Jauniausio amžius – 18 metų, vyriausio amžius – 57 metai (žr. 7 pav.). 

Moteriškos lyties – 25 , vyriškos lyties – 36 (žr. 8 pav.); 

 

 
 

6 pav. Socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus dinamika 
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7 pav. Klientų amžius 

 

 

 

 

 

 
8 pav. Klientų pasiskirstymas pagal lytį 

 

 

Suteikta paslaugų nuo 2019 metų sausio 1 d. iki 2019 metų gruodžio 31 d. 

  

Paslaugos pavadinimas Gavėjai / klientai Suteikta paslaugų, 

vnt. / kartai 

1. Dienos socialinės globos paslaugos  39 5847 

2. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

iki 5 parų per savaitę 

17 2519 

3. Sociokultūrinės paslaugos 7 199 

4. Maitinimas: 

4.1. Dienos socialinės globos paslaugos ir 

trumpalaikės socialinės globos iki 5 parų per 

57/61 5846 
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savaitę  

4.2. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 

iki 5 parų per savaitę (naktipiečiai) 

17 2520 

5. Sveikatos priežiūros paslaugos: 

5.1. Kineziterapija 57/61 2445 

5.2. Masažas 57/51 847 

6. Transporto paslaugų teikimas 

6.1.Transporto paslauga kasdien į/iš Centro 25 11500 

6.2. Transporto pirmadieniais/ penktadieniais 

(iš/į rajono/ą) 
12 

1140 

6.3. Transporto paslauga išvykoms (rajone, ir 

už rajono ribų) 

10 

    22 išvykos 

220 

Viso: 57 / 61 klientai 33 083 

 

Paslaugų gavėjų lankomumo dinamika :  

 

 

Teikiamos paslaugos mokamos. Mokestis skaičiuojamas nuo gaunamų neįgaliojo pajamų 

už lankytas dienas: 20% už dienos socialinės globos paslaugas ir 40% už trumpalaikės socialinės 

globos paslaugas iki 5 parų per savaitę. Nustatytas vieno mėnesio vieno kliento išlaikymo Dienos 

socialinės globos įkainis patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-

371 sprendimu „Dėl maitinimo normatyvų ir socialinės globos įkainių Telšių centre „Viltis“ 

patvirtinimo“.  

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJAI, BIUDŽETAS 

 

 2017 m. 2018 m.  2019 m. 
Metų mėnuo Darbo 

dienų 

skaičius 

(27 /51 x 
mėn. d. d. 

skaičius) 

Lankyt

a dienų 

Proc. Darbo 

dienų 

skaičius 

(53/56 x 
mėn. d. d. 

skaičius) 

Lankyta 

dienų 

Proc. Darbo dienų 

skaičius 

(53/56 x 

mėn. d. d. 
skaičius) 

Lankyta 

dienų 

Proc. 

Sausis 594 374 63 1166 733 63 1166 734 63 

Vasaris 513 344 67 1007 475 47 1060 597 56 

Kovas  621 482 78 1166 738 63 1080 723 67 

Balandis 513 376 73 1060 676 64 1176 729 62 

Gegužė  594 451 76 1166 847 73 1232 857 70 

Birželis  594 376 63 1113 552 50 1064 653 62 

Liepa  243 64 26 1113 473 43 1265 564 45 

Rugpjūtis atostogos 1166 217 19 1155 217 19 

Rugsėjis  1029 634 62 1120 777 69 1155 860 75 

Spalis  1100 714 65 1288 846 66 1288 932 73 

Lapkritis  1071 878 82 1176 820 70 1120 854 76 

Gruodis  969 575 59 1008 576 57 1102 646 59 



 
 

8 

 

Darbuotojai atitinka reikalavimus darbui Centre: turi reikiamą išsilavinimą, periodiškai 

tobulina savo profesinę kompetenciją, suteikiama galimybė atestuotis. 2019 metais atestavosi 

pavaduotoja socialiniam darbui, jai suteikta antra vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė 

kategorija. Darbe vadovaujasi žmogiškos etikos normomis, profesinės etikos kodeksu, pareigybės 

aprašymu ir kitais patvirtintais vidaus dokumentais. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir stengiasi įgyti 

pačias naujausias žinias reikalingas darbui. Telšių centre „Viltis“ organizuoti šie kvalifikacijos kėlimo 

mokymai darbuotojams: 2019 m. balandžio 15 d. Oskaro Medzevičiaus „Pirmosios medicininės 

pagalbos mokymai“, 2019 m. rugpjūčio 30 d. 3,5 val. „Krovinių tvarkymo rankomis neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos mokymai “, 2019 m. lapkričio 19 - 20 dienomis vyko 16 ak. val. 

mokymai: „Kognityvinės - elgesio terapijos principų taikymas socialiniame darbe su klientais, 

turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų“, 2019 m. gruodžio 12 d. medicinos psichologės Mildos 

Cibulskytės paskaita darbuotojams „ Streso valdymas“, 2019 m. gruodžio 20 d. mokymai autizmo 

tema, kuriuos vedė VšĮ Telšių krizių centro konsultantė Irmina Dobilienė. Papildomai darbuotojai savo 

profesinę kvalifikaciją tobulino įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose už įstaigos ribų: 

pvz.: 2019 lapkričio 21 - 22 Vilniuje respublikinėje konferencijoje „Sutrikusio intelekto asmenų 

galimybės pasirinkti kur ir su kuo jie nori gyventi bendruomenėje“, 2019 lapkričio 5 – 6 d. Šiauliuose 

„Konfliktų sprendimas socialiniame darbe, taikant įtakos psichologijos principus“, 2019 birželio 5 - 7 

d. Vilniuje tarptautinėje konferencijoje „Europe in Action: Kiekvienas gali gyventi prie upės“ , 2019 m. 

balandžio 3 d. Šiauliuose „Socialinės dramos metodo galimybės ir praktika“ ir kt.  

Iš viso 2019 metais kvalifikaciją tobulino 47 darbuotojai (922 val.), 1 darbuotojas įgijo 

socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, dar 1 socialinis darbuotojas 2019 metais įstojo į 

magistrantūros studijas. 

Darbuotojai dirba atsižvelgdami į kiekvieno kliento sveikatos galimybes, individualius 

poreikius bei interesus. Veiklos vykdomos pagal metinį planą, individualias klientų programas, kurios  

suderintos su klientų tėvais / globėjais.  

Darbuotojų amžiaus vidurkis 48 metai. Išsilavinimas: 4 % turi aukštąjį išsilavinimą ir 

magistro laipsnį, 33 % turi aukštąjį išsilavinimą, 24 % specialųjį vidurinį, 39 % vidurinį išsilavinimą 

(žr. 9 pav.).  

 

 
 

9 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 
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 Telšių centre „Viltis“ yra patvirtinti 44,5 etatai. 2019 metais poreikio naujiems etatams 

nebuvo. 2019 metais socialinių paslaugų srities darbuotojams didėjo darbo užmokestis: socialinio 

darbuotojo padėjėjams ~20 proc., socialiniams darbuotojams ~16 proc., užimtumo specialistams ~ 10 

proc., pavaduotojui socialiniam darbui ~ 6 proc.  

 

Pareigos Etatai Koeficientas 

 

Direktorius 1 11 

Pavaduotoja socialiniam darbui 1 6,20 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 4,60 

Sekretorius 1 4,20 

Socialinis darbuotojas 3 4,80 

Socialinis darbuotojas 3 5,80 

Socialinis darbuotojas 1 6,10 

Soc. darbuotojo padėjėjas 1 4,06 

Soc. darbuotojo padėjėjas 0,75 4,04 

Soc. darbuotojo padėjėjas 4 4,01 

Soc. darbuotojo padėjėjas 17,25 3,98 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1 4,60 

Kineziterapeutas 1 4,60 

Masažuotojas 1 4,60 

Užimtumo specialistas 2,5 4,40 

Vairuotojas 1 4,20 

Sargas 1,5 MVA 

Kiemsargis 0,5 MMA 

Darbininkas 1 MMA 

Valytojas 1 MMA 

Viso : 44,5  

 

Biudžetas:  

Telšių centro „Viltis“ 2019 metų biudžetas – 516 222,10 Eur. : 

Savivaldybės lėšos – 375 290,69 Eur, iš jų DU (su Sodra) – 343 990,69 Eur. 

Valstybės tikslinė dotacija – 101 565,14 Eur, iš jų DU (su Sodra) – 69 362,47 Eur. 

Spec. lėšos (už suteiktas socialines paslaugas gauti įnašai, kurie panaudoti maitinimo 

paslaugai teikti) – 32 000,00 Eur. 

2%  labdara ir parama – 6 200,00 Eur. 

 

IV SKYRIUS 

 PASIEKIMAI, PROBLEMOS, PERSPEKTYVA 

 

Pasiekimai: 

Centras yra vienintelė įstaiga Telšiuose, skirta proto / kompleksinės negalės suaugusiems 

asmenims, kuriame:  

-  teikiamos paslaugos:  dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa iki 5 parų per 

savaitę;  

- stiprėja klientų sveikata, socialiniai, savitvarkos - higienos, darbiniai ir kiti įgūdžiai; 
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- socialinės paslaugos efektyvios, nes klientai noriai lanko Centrą, vyksta teigiami pokyčiai 

jų gyvenime. Skundų negauta. 

- kasdien teikiamos transporto paslaugos (2018 m. steigėjo lėšomis nupirkta nauja, 

neįgaliųjų vežimui pritaikyta, speciali - 13 vietų transporto priemonė. 2 vietos pritaikytos neįgaliesiems 

su vėžimėliams);  

- 2019 metais steigėjo lėšomis suremontuota 1 higienos patalpa, kuri visapusiškai pritaikyta 

neįgaliųjų poreikiams. Taip pat suremontuota kita higienos patalpa - Centro lėšomis ir darbo jėga; 

- suremontuota ir įsteigta naktinė grupė (vyrams). 10 klientų iš antro aukšto vienos patalpos 

yra perkelti į pirmame aukšte buvusias administracijos patalpas. Kambariuose gyvena po 3 asmenis; 

- savo jėgomis ir be papildomo finansavimo suremontuotos buvusio minkšto sandėlio, 

skalbyklos patalpos, kurios pritaikytos administracijos darbui; 

- atnaujintos grupių vidinės erdvės: įsigyti nauji grupių baldai, kiekviena grupė aprūpinta 

nešiojamais kompiuteriais; 

- vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas su analogiškomis įstaigomis bei dalinamasi 

gerąja patirtimi; 

- klientai aktyviai dalyvauja sportinėje ir sociokultūrinėje veiklose, projektuose, 

konkursuose, varžybose rajone, respublikoje ir užsienyje. Užima prizines vietas. Bendradarbiaudami su 

SIŽGB „Kretingos viltis“ 2019 metais dalyvavome „Neįgalaus jaunimo sveikatinimo per sportą 

programoje „Judėk pirmyn“ - sportinėse varžybose. 19-tus metus organizavome tarprajoninį renginį 

„Žvejyba“, kuriame visada dalyvauja R. Šilanskas ir kas nors iš žymių estrados veikėjų. Dalyvavome 

rajone organizuotuose renginiuose, mugėse, parodose - pristatėme klientų rankdarbius. Ansamblis 

„Viltis“ aktyviai koncertuoja rajone ir už jo ribų; 

- periodiškai leidžiamas informacinis laikraštukas „Vilties žiburėlis“; 

- atlikome teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimą - anketavimą. Apibendrinant 

apklausos metu gautus duomenis (5 - aukščiausias balas,1 - žemiausias balas) vertinimas:  

5 balai - 70,45 proc., 4 balai - 25 proc., 3 balai - 4,55 proc. Vertinimo žemiausiu balu (1-2) - nebuvo.  

- klientų tėvai / globėjai patenkinti teikiamomis paslaugomis. Jiems yra galimybė pailsėti 

nuo savo neįgaliųjų vaikų priežiūros, tvarkytis savo asmeninius reikalus, gali akyviau dalyvauti darbo 

rinkoje; 

- aktyvėja integracija į visuomenę, todėl keičiasi visuomenės požiūris į neįgaliuosius.  

 

Problemos: 

- Centro patalpos, išplanavimas ir įrengimas neatitinka dienos socialinės globos paslaugų 

teikimo paskirties ir tokio tipo statiniams galiojančių normų, todėl negalime siekti naujų licencijų. 

- būtina modernizuoti (rekonstruoti) Centro pastatą dėl pritaikymo suaugusiems 

neįgaliesiems. Dabar pastato renovacija vyksta vangiai: 

- būtina plėsti teikiamų paslaugų įvairovę, nes socialinių paslaugų poreikis didėja, atvyksta 

nauji klientai; 

- klientų užimtumui aktyvinti reikalinga nuolat atnaujinti vidines erdves baldais, 

priemonėmis, medžiagomis, įranga ir kt. 

- būtina įrengti relaksacijos patalpas;   

- maži darbuotojų atlyginimai; 

- reikalinga Laikino atokvėpio paslauga LAT - įvykus laidotuvėms, savaitgaliais, 

šventinėmis dienomis, tėvų / globėjų išvykimui atostogauti ar nors kartais pailsėti nuo savo neįgalių 

vaikų ar kitais reikalais. Tai atsispindi atliktoje anketinėje apklausoje: atokvėpiui poreikis - 65 proc., 

grupinio gyvenimo namų reikalingumas - 16,67 proc. Norint teikti LAT paslaugas Centre - reikia 

papildomai etatų; 
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- dėl klientų negalios specifikos neužtikrinamas 100 proc. lankomumas, todėl sunku 

suplanuoti tikslinių dotacijų dydį ir jų panaudojimą. Iš 61 kliento, 17 klientų „neatsineša“ tikslinių 

dotacijų. 

 

Veiklos perspektyvos ir laukiami rezultatai: 

- tęsti ir stiprinti teikiamas nestacionarias socialines dienos užimtumo paslaugas, didinti 

Centrą lankančių klientų skaičių ir teikti kuo kokybiškesnes dienos užimtumo paslaugas; 

- kuo skubiau renovuoti pastatą ir visapusiškai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. 

Renovavus pastatą būtų: 

- išplėsta teikiamų paslaugų įvairovė, todėl neįgalieji turėtų didesnę motyvaciją išvykti iš 

uždaros namų aplinkos; 

- didėtų Centrą lankančių klientų skaičius; 

- lanksčios užimtumo paslaugos suteikiamos ir kitiems Telšių neįgaliesiems, kuriems jos 

reikalingos; 

- sustiprinta sociokultūrinė veikla, todėl sklandžiau vyktų integracija į visuomenę; 

- įsteigta naujų darbo vietų; 

- suteikiama didesnė galimybė tėvams aktyviau dalyvauti darbo rinkoje arba galimybė 

stiprinti savo sveikatą, bei atsikvėpti ir pailsėti nuo savo neįgalių suaugusių vaikų. 

 

 

Direktorė                                                                                              Stasė Giedrienė 

 

 

 


