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 Informacija apie Centro teikiamas paslaugas 

 
  
      Telšių centras „Viltis“ teikia  dienos 
socialinės globos (40 klientų) ir trumpalaikės 
socialinės globos (iki 5 parų per savaitę) 
paslaugas (18 klientų), suaugusiems 
asmenims su proto / kompleksine negalia, 
kuriems nustatytas visiškas ar dalinis 
nesavarankiškumas tarp jų ir asmenys, 
turintys sunkią negalią. Vadovaujantis Telšių 
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 
d. sprendimu Nr. T1– 122 “Dėl gyventojų 
mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 41 punktu, nuo 2021 m. 
balandžio 1 d. keitėsi mokėjimo dydis už 
teikiamas trumpalaikės socialinės globos (iki 
5 parų per savaitę) paslaugas – 50 proc. 
(buvo – 40 proc.) asmens gaunamų pajamų 
už faktiškai lankytas dienas.  
             Maitinimo paslaugas teikia UAB 
„Lisitėja“. Gaunantiems dienos paslaugas 
vienos dienos maitinimo kaina – 4.00 Eur, o 
trumpalaikės socialinės globos (iki 5 parų per 
savaitę) paslaugas gaunantiems klientams 
vienos dienos maitino kaina – 5,20  Eur. 
            Centrą lanko 58 klientai. Iš jų 38 su 
sunkia negalia, 20 su negalia.  
            Dirba 47 darbuotojai: administracija, 
socialiniai darbuotojai, soc. darbuotojų 
padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai, 
užimtumo specialistai, aptarnaujantis 
personalas.  
            Vieno kliento išlaikymo kaina per 
mėnesį: 1. dienos socialinė globa: su sunkia 
negalia – 924,47 Eur, su negalia – 701,48 
Eur. 2. trumpalaikė socialinė globa (iki 5 
parų per savaitę): su sunkia negalia – 1394,32 
Eur, su negalia – 884,64 Eur.  
            Teikiamos sveikatos stiprinimo 
paslaugos: kineziterapija, masažas, 
bendrosios praktikos slaugytojo  paslaugos.  
            Transporto priemonė „Ford Transit“ 
su keltuvu, 12 vietų, pritaikyta neįgaliųjų 
pavežėjimui – kasdien atveža klientus į 
Centrą ir parveža namo. Pirmadieniais ryte ir 
penktadieniais po pietų klientai vežami iš 
rajono. Transporto paslauga teikiama, kai 
klientas dėl savo negalios negali atvykti 
visuomeniniu transporto arba šeima neturi 
transporto ir / ar šeima dėl darbo grafiko 
negali atvežti (parsivežti) savo neįgaliojo į 
Centrą. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 Įgyvendinant projektą 2020 – 2023 m. 
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo 
paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtrą 
Telšių rajone“, numatomi pokyčiai Telšių centre 
„Viltis“, t.y. viso pastato renovacija / kapitalinis 
remontas. Po remonto A korpuse bus vykdoma 
ta pati veikla kaip ir dabar (DC) + socialinių 
dirbtuvių (SD) veikla. A korpuse veiklose 
dalyvaus apie 60 suaugusių neįgaliųjų. B 
korpuse bus specializuoti slaugos ir globos 
namai (SSGN) 40 asmenų iš Dūseikių socialinės 
globos namų. Centro pavaldume numatomi ir 
Grupinio gyvenimo namai (GGN) 10 vietų: 5 
neįgalieji iš Dūseikių socialinės globos namų, 5 
neįgalieji – Telšių rajono gyventojai, tam 
planuojamas namo pirkimas iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. „Vilties“ pastato remontą ir namo 
pirkimą vykdys Telšių rajono savivaldybės 
administracija. Iškyla labai rimti klausimų: kur 
bus iškraustytas Centras? Kaip organizuosime 
kokybišką paslaugų teikimo užtikrinimą? Kiek 
ilgai užsitęs pastato remontas? 
 Informuojame, kad esant poreikiui, 
galime suteikti laikino atokvėpio paslaugas 
darbo dienomis, nuo pirmadienio iki 
penktadienio vakaro. Savaitgaliais ar į namus 
paslaugų teikti negalime, nes neturime tam 
licencijos. Reikalui esant, Centre veikia 
prailginta grupė iki 19.00 val. Centras vasaros 
metu dirbs. 
 
 

            Centro direktorė Stasė Giedrienė 
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Centras turi naują Centro Tarybą 

 
VI. SAVIVALDA (Iš Telšių centro „Viltis“ nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės 
tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-199)   
 
35.Centro taryba (toliau – Taryba) yra nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, kuri telkia 
Centro klientų, klientų tėvų/globėjų, darbuotojų bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, 
pataria sprendžiant Centrui aktualius klausimus ir padeda Centro direktoriui atstovauti 
teisėtiems Centro interesams. 
36.Taryba renkama trejiems metams slaptu balsavimu visuotiniame Centro bendruomenės 
susirinkime. Į Tarybą išrenkama po du narius klientų ir klientų tėvų/globėjų teikimu, trys 
atstovai –Centro darbuotojų teikimu. 
37.Tarybos veiklos reglamentą tvirtina Centro direktorius. 
38.Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus, pastabas, prašymus Centro direktoriui dėl Centro 
veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės 
globos, laikino atokvėpio paslaugų organizavimo. 
39.Tarybos posėdžiai yra kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra 
teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių 
Tarybos narių balsų dauguma. 
40.Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Tarybos posėdyje. 
41.Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio teisėmis. 

 
Centro Taryba išrinkta: 2020 m. rugsėjo mėn. 
 
Centro tarybos sudėtis: 
 

Tarybos pirmininkė  
Jovita Petrikienė, socialinė darbuotoja 
 
Tarybos nariai:  
            

Viktoras Atstupėnas, klientų atstovas, 

 
Ernestas Grigorius, klientų atstovas, 
 
 
Asta Juškėnienė, socialinio darbuotojo padėjėja, 
 
 
Rimas Jonušas,  
užimtumo specialistas,  
darbininkas, 
      
 
Ona Staigienė, tėvų atstovė, 
 
 
 
Lolita Zakarevičienė, tėvų atstovė. 
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Šeimos svarba kiekvienam iš mūsų... 

Gegužės 15 d. minima šeimos diena.  
Šeima - didžiausias mūsų turimas turtas, atrama ir gyvenimo šviesa.  

Mūsų Centro klientai dalijasi savo mintimis apie šeimą:  1. Kas tau yra Šeima?  
2. Ką labiausiai mėgsti veikti su savo šeimos nariais?  

 
Šventė su šeimos nariais 7 grupėje (2019 m.) 

Gediminas 
1.Šeima tai brangenybė, net ne brangenybė - tai 
deimantas. 
2.Įvairūs pokalbiai, pramogos. Kartu leisti laiką. 
3.Poilsis prie jūros su visais namiškiais. 
4.Toliau būti kartu ir išlikti tokiems artimiems. 
 
 
 

Edvinas B. 
1.Tie žmonės, kuriuos aš labai myliu. 
2.Pasivaikščioti, važiuoti pas giminaičių. 
3.Buvau Radži koncerte, ir lipau ant scenos. 
4.Pačios didžiausios laimės. 
 

Aivaras 
1. Saugumas. 2. Išvykos į Vilnių ar kitą miestą. 
3. Telefonas. 4. Būti laimingiems. 

Gintarė 
1.Mano šeima yra Onutė. 
2.Šnekėtis, važiuoti kur nors pasivaikščioti. 
3.Gavau iš jūros akmenukų. 
4.Laimingos, sveikos, kad būtume. 

Henrikas 
2. Kelionės su broliu, sese ir tėčiu.  
3. Dviratis pas mamą Salantuose. 4. Meilės. 

Ričardas 
1.Mano šeima yra mama, sesuo Nijolė. 
2.Žiūrėti televizorių, važiuoti į parduotuvę. 
3.Mane augino mama, tėtis, sesuo ir baba, ėjau į 
darželį, o paskui į mokyklą. 
4.Mamai palinkėčiau laimės, ramybės, 
džiaugsmo ir sveikatos, o sesei palinkėčiau 
džiaugsmo, sveikatos. 

Ilona 
1.Būti kartu visur ir visada.  
2.Eiti pasivaikščioti, su sesės vaikais pabūti, 
pažaisti. 
3.Nauji rūbai, nauja suknelė, kelionė į Šventąją 
prie jūros.  
4.Meilės, laimės sveikatos ir gerai gyventi.  

Eridana 
1.Kai būni kartu: mama, tėtis, broliai, sesės.  
Dabar man sesės šeima kaip mano šeima. 
2.Bendrauti, kalbėti. 
3.Prisimenu, kad mane tėvai labai mylėjo, visur 
kartu eidavome. 
4.Sveikatos, stiprybės, kantrybės ir ilgų 
gyvenimo metų. 

Mindaugas T. 
1.Patys artimiausi, 
mylimiausi žmonės. 
2.Kalbamės, juokaujame, 
vykstame į keliones, 
išvykas. 
3.Kelionės. 
4.Sveikatos. 
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Gyvenimas karantino sąlygomis… 
 

 Centras atnaujino veiklą  nuo 2021 m. kovo 1 d. Dirbame, laikydamiesi visų 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Koronaviruso atvejų Telšių 
centre „Viltis“ nenustatyta. Dauguma darbuotojų bei klientų jau pasiskiepiję, arba persirgę, žemiau 
pateikiama statistika:  
  darbuotojai  
 
  
 
 
 
Eridana: 
- Tuos kelis mėnesius prižiūrėjau šunį, buvau 

viena, su savo mintimis, žiūrėjau televizorių, klausiausi muzikos. Atsibodo labai toks ilgas laikas. 

Pasigedau draugų, darbuotojų. Sunkiausia buvo tas sėdėjimas namuose, kad niekur negalėjau 

išeiti. Bijojau, kad neužsikrėsčiau ir nesusirgčiau. 

Viktoras: 
- Karantiną praleidau gerai, daug ilsėjausi per tą laiką. Jaučiausi puikiai, nesirgau. Stengiausi 
pasisaugoti, kad nesusirgčiau. Karantino metu daug darbavausi, pas kaimynus ir namuose dirbau 
įvairius darbus. Kartais pažvejodavau, dariau darbelius iš popieriaus masės. Labiausiai trūko 
draugų, Centro ir pasimatymų su merginomis.  
 
Ieva: 
- Per karantiną toliau dariau kasdieninius darbus. Tvarkiausi, gaminau valgyti, prižiūrėjau mamą, 

ėjau į parduotuvę. Didelės baimės užsikrėsti ar susirgti nebuvo. Ėjau visur, kur reikėjo. Sunkiausia 

buvo vienatvė, ilgas laikas be draugų. Džiaugiuosi, kad atsidarė Centras ir vėl galiu grįžti. 

Viktorija: 

- Per karantiną aš persikrausčiau į kitą namą, todėl buvo daug darbo, stengiausi padėti tėvams. 

Karantino pradžioje jaučiausi prastai, buvo sunku. Tačiau laikui bėgant įpratau... Su draugais 

sportavau nuotoliniu būdu: visi trys prisijungdavome per messenger programėlę į bendrą vaizdo 

pokalbį ir atlikdavome įvairius pratimus. Padėjau mamai tvarkytis namuose, buvome išvažiavę į 

gamtą. Stengėmės laikytis karantino. Pasiilgau laisvės: Laisvai ir gyvai bendrauti su visais, laisvai 

aplankyti gimines, nuvažiuoti kur nors. Pasiilgau draugų ir auklėtojų. 

 

 

80 % 
klientai 

72 % 

Nuotrauka: Pirmoji išvyka atnaujinus 
Centro veiklą – Žemės dienos 
minėjimas prie Ilgės ežero.  
Organizatorius: socialinė darbuotoja  
Julė Kikilienė, 7 grupė.  
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 Telšių centras „Viltis“ įgyvendino sporto projektą 
 

 
Telšių centras „Viltis“ 2020 m. parengė projektą 

„Aktyvus rytojus“ ir gavo finansavimą sporto 
inventoriaus ir įrangos įsigijimui iš viso - 7348,00 
Eur:  6593,43 Eur - Sporto rėmimo fondo lėšos, 
10,26905 proc. sudaro savivaldybės biudžeto lėšos. 
Projektas („Aktyvus rytojus“) bendrai finansuojamas 
valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį 
administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
ir Švietimo mainų paramos fondas. 

Atnaujinome sporto materialinę bazę. Iš viso, iš projekto lėšų įsigytos 5 sporto techninės 
priemonės ir įranga, kurių vertė didesnė negu 500,00 Eur (elektrinis masažinis stalas, bėgimo 
takelis, elipsinis treniruoklis, lygiagretė su pagrindu, trumpi laipteliai). Bei 18 vnt. sporto 
techninės priemonės ir įrangos, kurių vertė mažesnė negu 500,00 Eur (vaikštynė, steperis, 
funkcinių diržų treniruoklis, gimnastikos sienelė, skersinis gimnastikos sienelei, šiaurietiško 
ėjimo lazdos - 10 vnt., balanso treniruokliai - 2 vnt.).  

Centro kineziterapeutė Laura Bikniūtė sako: „Darbas tapo efektyvesnis ir kokybiškesnis. 
Dabar galime užsibrėžti naujus tikslus ir metodus, kuriuos, naujos įrangos 
pagalba,  galėsime  įgyvendinti. Klientams atsirado dar didesnė motyvacija sportui. Noriai ir su     
dideliu užsidegimu lanko kineziterapinius užsiėmimus. Pateisinome projekto tikslą ir tikrai   
siekiame aktyvesnio rytojaus.   

 

  Pavaduotoja socialiniam darbui A. Motuzaitė ir kineziterapeutė L. Bikniūtė 
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Įrengtas multisensorinis kambarys 

 Telšių centro „Viltis“ klientai, darbuotojai nuo 2021 m. balandžio mėn. džiaugiasi naujove 
- įrengtu multisensoriniu kambariu. Multisensorinio kambario įranga (“burbuliatoriai”, šviesos 
pluoštai, šviesos pluoštelių užuolaida, begalybės sienelė, sėdmaišiai, televizorius, muzikinis 
centras ir kt.) 2020 m. pabaigoje įsigyta iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Įrengiant šį kambarį 
panaudaudota parama (500,00 Eur), kurią skyrė daugiamečiai mūsų rėmėjųai UAB „Naveta“. 
Dėkojame direktorei Laimai Čiuželienei už prisidėjimą prie mūsų klientų gerovės kūrimo.  
 Kambario įrengimu, paruošimu rūpinosi mūsų Centro auksarankiai Rimas ir Remigijus, 
kuriems esame labai dėkingi.  Daugelį metu puoselėta svajonė pagaliau išsipildė! 
 „Moksliniais tyrimais įrodyta, kad multisensorinė aplinka: stimuliuoja pojūčius, padidina 
funkcionalumą, sąmoningumą ir dėmesį, pagerina apetitą, atmintį, pažinimą ir kalbą, sustiprina 
laimės jausmą, skatina judėjimą, laikysenos pokyčius, pagerina santykius, mažina agresiją,      
prievartą, nerimą ir blaškymąsi, mažina jaudulį ir nekantrumą, tokiu būdu gerina klientų gyvenimo 
kokybę.“ 
 O štai ir mūsų pirmieji potyriai šiame nuostabiame kambaryje… 
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TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“ 

Įm. kodas  180703499. Kauno g.  9a, LT-87148  Telšiai.  Tel .: (8-444) 78501; (8-444) 78502;  
El.p. vsnc.telsiai@gmail.com Internetinės svetainės adresas: http://www.vsncentras.lt/ 

 Atsiskaitomoji sąskaita LT834010042800060058   
AB DNB  bankas Telšių sk. b/k 40100 

JŪS galite paremti mūsų Centro veiklą. Centras turi paramos gavėjo statusą LT674010042800090028 

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė: Stasė Giedrienė, Aušra Motuzaitė, Laura Bikniūtė,   
  Rovena Ribinskienė ir Centro socialiniai darbuotojai 


