
Kalba vaikai 

Nuo š. m. spalio 31 d. mūsų įstaiga 

pakeitė pavadinimą. Dabar ji vadinasi 

Telšių “Vilties” mokykla.   

Mokyklos pedagogams teks 

veržtis diržus. Nuo lapkričio 1 d.   

buvo sumažinti mėnesinių 

tarifinių atlygių koeficientai.  

Šitaip vaikai vadina puponautus: pamagautas, 
pupuponis, punonis, piminautas, fufunautas. 

 

Auklėtoja Jūratė rodo slyvas ir klausia: 

- Kas čia? 

- Silva,- atsako Eglė. 

 

Auklėtoja Danutė su vaikais lauke. Visi mato 
pakabintą vėliavą.  

- Kas tai?- klausia auklėtoja. 

- Tai Amerika,- atsako Rokas. 

 

Hektoras piešia piešinuką, ką veikė per atostogas. 
Berniukas pasakoja: 

-Tai mano kambarys, pakeitė mašinai baterijas. 

- Kur mašina, kodėl nenupiešei?- stebisi auklėtoja. 

- Ji po lova, dėžėje ( berniukas tingėjo piešti). 

Auklėtoja Irena klausia: 

- Kas šiandien budi? 

- Aš budinėtojas,- atsako Hektoras. 

 

Šarūnas logopedei pasakoja, ką veikė per 
atostogas: 

-Važiavau su dėde į Kebedą. 

- Kas tai?- klausia logopedė. 

- Daug namų, mašinų, yra toli (Klaipėdą 
berniukas vadina Kebedą). 

 

Logopedė klausia Gusto: 

- Kur gyvena tavo močiutė? 

- Žarėnai, sukti į dešinę netoli iš kaimynų, baltas 
namas,- paaiškino berniukas. 

 

Auklėtoja Irena prašo Emilijos: 

- Susitvarkyk drabužius. Mergaitė susitvarkiusi 
atsako:  

- Mano megztinis su šmikiais ( peliukais Mikiais).      

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė:   Stasė Giedrienė, Daiva Bagužienė, Jolanta Mockevičienė,        

Lina Gerinksonaitė Klumbienė, Loreta Čėsnienė, Simona Jančauskienė 
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                        2014-ieji prasidėjo paminint Telšių rajono vaikų su negale centro veiklos 20-metį. Apžvelgti nuveikti darbai,    
įvertinti rezultatai ir numatytos gairės ateičiai. Nuo 1994 metų iki dabar buvo visko, todėl tariu: „kas gera prisiminkime, kas 
bloga lai išblės...“. Įspūdingi jubiliejiniai renginiai nuskraidino kiekvieną į prisiminimus apie neįgaliuosius (iš kurių 23 jau mirę), 
jų pasiekimus ir nesėkmes, tėvų atsiliepimus, apie kolegas, kurie nenuilsdami dirba siekdami pozityvių rezultatų, apie valdžios 
ir visuomenės požiūrio kaitą ir tiesioginę įtaką mūsų Mokyklos veiklai. Daug kartų išgyvenome laukimo nuotaikas: uždarys, 
sujungs, iškels, pertvarkys... Tai buvo trikdžiai, kurie kėlė kolektyvui vidinę psichologinę įtampą ir įtakojo tiesioginiam darbui. 
Tačiau šalia nelengvo kasdieninio darbo Mokyklos darbuotojai mėgsta keliauti ir neformaliai bendrauti. Tokia laiko   praleidimo 
forma labai sustiprina kolektyvą. Vasaros pradžioje aplankėme Vilnių: Valdovų rūmus, Gedimino pilį, senamiestį. Rudeniop 
keliavome į Latvijos sostinę Rygą ir Siguldos miestą. „Ne visada svarbu viską pamatyti kelionėse, bet svarbiausia keliauti ir  
pabūti kartu“ - sako daugelis  kolegų. Nepailstantys keliauninkai ir mokiniai/klientai. Galima būtų daug vardinti kur buvome ir 
ką aplankėme per 20 metų laikotarpį. 

                         Nuo 2014 m. spalio 30 d. Telšių rajono vaikų su negale centrui patvirtinti nauji nuostatai ir pakeistas                
pavadinimas. Dabar vadinamės Telšių „Vilties“ mokykla (toliau - Mokykla). Tai biudžetinė įstaiga, daugiafunkcinis centras, kur 
vykdomos ugdymo, abilitacijos, dienos priežiūros veiklos. Lankančiųjų amžius 1,5 m. - 34 m. Lanko 107 ugdytiniai/klientai.  
Ikimokyklinis ugdymas - 37, priešmokyklinis ugdymas -13,  pradinis ugdymas - 17, pagrindinis - 25 mokiniai. Pastato patalpos 
atskirtos pagal organizuojamas veiklas ir amžiaus grupes. Mokykla turi Dienos socialinės globos skyrių (toliau - Skyrius), kurį 
lanko 15 klientų. Iš jų 14 su sunkia negale. Amžius virš 21 metų. Šis Skyrius yra vienintelė vieta  Telšiuose, kurioje dienos     
socialines paslaugas gauna suaugę proto negalės asmenys. Dabar vyksta Skyriaus licencijavimas, t.y. kuo skubiau privalome 
atitikti reikalavimus ir iki 2015 m. sausio 1 d. gauti licenciją socialiniam darbui.  

                         Mokykloje teikiamos ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, transporto, maitinimo, bendrabučio 
(apnakvindinimo) paslaugos. 2013-2014 m. m. atvyko 30 ugdytinių, išvyko 26 ugdytiniai. Yra 59 darbuotojų etatai, kurių       
išsilavinimas: 6 magistrai,  20 universitetinis, 7 aukštasis neuniversitetinis, 12 spec. vid. Ir 8 vidurinis. Visi darbuotojai yra 
puikūs savo sričių specialistai, kurie nuolat tobulėja, domisi naujovėmis, bendradarbiauja su analogiškomis įstaigomis ir žinias 
pritaiko kasdieniniame darbe.  

                         Sveikatos stiprinimui dirba gydytoja, masažuotojos, kinezioterapeutai, bendrosios praktikos slaugytoja.       
Transporto paslaugos  teikiamos kasdien neįgaliesiems, kurie dėl savo negalios pobūdžio negali atvykti visuomeniniu 
transportu arba tėvai dėl savo darbo grafiko (arba neturi automobilio) negali atvesti kasdien į Mokyklą. Atvežame kiekvieną 
rytą -3 reisai ir vakare išvežame -3 reisai. Pirmadieniais atsivežame neįgaliuosius iš kaimų. Dėl finansinių galimybių 
penktadieniais nebeišvežiojame į namus. Trečius metus maitinimo paslaugas teikia UAB „Lisitėja“. Maistas labai kokybiškas, 
kurio nepalyginsi su buvusiu teikėju „Kretingos maistu“. Bendrabutyje (naktinėse grupėse) kasnakt pasilieka ~ 40 mokinių/
klientų, kurie yra iš rajono ir neturi galimybės kasdien važinėti į mokyklą, o mes neturime finansinių galimybių juos kasdien 
pavežėti namo. Labai reikalinga  nauja transporto priemonė.  

                        Kad darbai sektųsi, reikalinga ir gera fizinė aplinka, priemonės. Iš Mokinio krepšelio lėšų (4000 Lt.) ir specialios 
tikslinės valstybės dotacijos - ūkio lėšų ( 3275 Lt.) nupirkta: ikimokyklinės grupės baldeliai, komoda, sofutė, sekcija, vaikiška 
kirpyklėlė ugdymo erdvėms sukurti; dokumentų lentynos, komodos klasės aplinkai atnaujinti, pagal nurodytą šių lėšų          
panaudojimo tvarkos aprašą. Mokyklos bendruomenė ir kiti rėmėjai skyrė 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį ir Mokykla gavo 
už 2013 metus ~ 6. 000 Lt., kurie labai taupiai bus naudojami visus metus  įvairiems būtiniausiems reikalams. Šių lėšų          
panaudojimą sprendžia Labdaros ir paramos komisija, pagal iš anksto sudarytą planą. Šiais metais prekėms ir paslaugoms (iki 
gruodžio 1 d. išleista: 10429,76 Lt: akvariumo išlaikymas– 1017 Lt, žaliuzės– 900 Lt (12 gr. Ir medicinos kab), grindų danga– 
764,30 Lt (4 gr. miegamasis, 6 gr. prausykla ir med. kab.), autobuso nuoma į Vilnių– 1750 Lt (tikslinė J. Paleckio parama       
darbuotojų kelionei įstaigos 20– mečio proga), skalbimo mašina ir dulkių siurblys– 1099,98 Lt ir kt. (dažai, žaislai kiemeliui, 
kėdutės autobusiukui, širma, audiniai rūbeliams šventei, tapetai, vienkartiniai indai “Žvejybai”, TV antena naktinei gr. ir  t. t.). 
Iš savivaldybės biudžeto 2014 m. kitoms reikmėms skirta 600 Lt! Neaišku, kaip išgyventumėm be labdaros ir paramos lėšų. 
Informacija apie labdaros ir paramos išlaidas skelbiama tėvų ir darbuotojų informaciniuose stenduose. Taip pat didelę paramą 
skyrė Austrijos pilietis Josef Hackl, kuris asmeniškai firmoje “Banduva” užsakė 25 langus už 36920 Lt sumą. Meras Vytautas 
Kleiva įstaigos 20-mečio minėjimo metu pažadėjo įdėti 15 langų ir pažadą ištesėjo. Taip 2014 m. liepos– rugpjūčio mėn. buvo 
pakeista 40 labai senų Mokyklos langų. Dabar patalpose yra žymiau šilčiau. 2015-2017 m. numatomas pastato kapitalinis    
remontas (renovacija), kuris turėtų būti atliktas pagal investicinį projektą iš valstybės kapitalo investicijų programos. Projektą 
organizuoja Telšių rajono savivaldybė. Vertė ~2,7 mln. Lt.    

 

 

 Nuo mūsų mokyklos įsikūrimo pradžios, veikia popamokinės veiklos užsiėmimas -  
ansamblis. Čia mokiniai gali atskleisti savo gebėjimus, muzikinius gabumus, nuolat tobulėti, 
susipažinti su lietuvių liaudies tradicijomis bei papročiais. Vaikai noriai renkasi į                 
užsiėmimus, dalyvauja juose, dainuoja, muzikuoja, groja su įvairiausiais ritminiais            
instrumentais.  šiam ansambliui jau 8 m. vadovauja muzikos mokytoja Asta Lukošienė. 
Kasmet       mokiniai mokosi naujų muzikinių kūrinėlių ir dainų. Ansamblis dalyvauja 
įvairiuose          projektuose, renginiuose. Su savo programa vyksta į įvairius miestus: 
Jurbarką, Kauną, Klaipėdą, Mažeikius, Plungę ir kt.  Pirmąjį gruodžio šeštadienį, kai minima 
Tarptautinė žmonių su   negalia diena, mūsų mokyklos folklorinis ansamblis "Viltis", 
dalyvauja Plungės kultūros centro organizuojamame projekte "Mes esam vienodi, mes 
norime būti kartu". Šis          projektas skirtas neįgaliems vaikams ir jaunimui integruoti į 
bendrą su sveikais vaikais     meninio ugdymo procesą. Šis projektas yra vienintelis tokio 
pobūdžio visoje Žemaitijoje. Šiemet mes jau dalyvausim 5-ąjį kartą. 
 Mokyklos "Viltis"  ugdytiniams smagu koncertuoti, pasirodyti kartu su kitais meniniais 
kolektyvais. Šiuo projektu įrodyta, kad neįgalūs vaikai, kaip ir sveikieji, pajėgūs sukurti tokį 
meninį produktą, kurį puikiai priima ir vertina plačioji publika. Tai parodo kasmet didėjantis 
žiūrovų skaičius salėje. Tai - puiki gerumo, pagalbos aplinkiniams, supratimo mokykla.    
Kasmet šiame projekte koncertuoja ir estrados žvaigždės.  
Koncertas - projektas vyks š.m. gruodžio 6 dieną, tad kviečiam visus norinčius ir galinčius 
atvykti 14 val. į Plungės kultūros centrą. 

 
Ansamblio vadovė Asta Lukošienė 

 



Šią rugsėjo 1 – ąją Socialinės globos skyrius pasitiko su džiugiomis nuotaikomis, nes mūsų skyriaus laukė 
malonios permainos ir pasikeitimai.  

Pirmiausia džiugu, kad į mūsų būrį atkeliavo dar 2 klientai, tad dabar iš viso skyrių lanko 15. Naujai         
atėjusius klientus puikiai priėmė seniau lankantys ir visi tapo gerais draugais. Smagu, jog mūsų skyrius vis gausėja naujais 
lankytojais, o ne priešingai. 

Darbuotojų gretas taip pat papildė 3 nauji kvalifikuoti specialistai t.y. pavaduotoja socialiniam darbui bei 
du užimtumo specialistai. Užimtumo metu klientai yra supažindinami su medžio apdirbimo pradmenimis, lavinami jų 
siuvimo ir siuvinėjimo įgūdžiai bei kūrybiniai ir meniniai gebėjimai. Džiaugiamės, kad jaunuoliai šiuose užsiėmimuose 
dalyvauja noriai ir gauna daug teigiamų emocijų. Be užimtumo, didelis dėmesys kreipiamas į klientų socialinių įgūdžių 
formavimą ir stiprinimą. 

Taip pat svarbu paminėti, jog be įstaigos pavadinimo pasikeitimo, keitėsi ir mūsų skyriaus pavadinimas. 
Tad nuo šiol esame Dienos socialinės globos skyrius!!! 

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos ir artėjančių švenčių proga linkime dar daugiau džiugių akimirkų, 
šypsenų, meilės, gerumo, išminties, stiprybės bei vilties! 

 

Socialinė darbuotoja Donata Butikytė 

 Rugsėjo 5 d. prie Viešvienų tvenkinio vyko tradicinė 
vaikų šventė– žvejyba, kurią jau 14 metų organizuoja mūsų 
kraštietis Raimondas Šilanskas. Pirmaisiais metrais šios 
šventės dalyviai buvo tik mūsų mokyklos auklėtiniai, o  
vėliau prisijungė Jurbarko sutrikusio intelekto jaunuolių 
darbo centras bei Mažeikių VšĮ “Vilties erdvė”. Tokiai idėjai
– žvejybai– R. Šilkanskas rado būrį pasekėjų, jo gražią   
iniciatyvą palaiko Žvejų ir medžiotojų draugija, žvejų     
būrelis “Tausalas”. Šiais metrais mielai šį renginį į savo 
valdas įsileido Alfredas Vaitkevičius. Dovanų meškerių  
atvežė kasmet šventėje dalyvaujantys Andrius Binza ir  
Stanislovas Karečka. Telšių moterų “Lions” klubas renginio 
dalyvius vaišino blynais.  
 Žvejyba sekėsi neblogai, ir netrukus iš sugautų žuvų 
jau virė du puodai žuvienės. Visi draugiškai ir bendrus   
pietus valgė, o kiek vėliau linksminosi dainininko Andriaus 
Rimiškio koncerte.       

 Šių  metų  rugsėjo  pirmąją nepagailėjo saulutė savo 
šilumos šypsnių, net   vėjas pasislėpęs krūmuose tyliai šventę 
stebėjo. Pasiilgę grupės ir klasės draugų į  vaikų su negale   
centrą sugūžėjo gausus būrys vaikų. Norėjosi pirmą mokslo ir 
žinių dieną jiems padaryti kažką tokio įspūdingo. Nemokėmės 
per atostogas eilėraščių, neieškojom naujų dainelių. Susirinkom 
pažaisti, smagiai praleisti dienos pradžią. Tam tereikėjo dviejų 
vedančiųjų, dviejų juokdarių, kurių vienas buvo lėtesnis,      
žioplesnis, o kitas- labai mandras ir daug „išmanantis“. Visi  
buvo aktyviai įjungti į žaidimus( vaikai, jų tėveliai ir net Centro 
administracija). Be sportinių varžytuvių, rašėm raideles  ir    
skaičiukus ant asfalto, tėveliai su Centro darbuotojais dainavo, 
o vaikučiai jiems pritarė priedainį. Gražų sveikinimą Centro 
bendruomenei pasakė  vaikų su negale centro direktorė. O kiek 
džiaugsmo vaikams 
buvo,  kai pabaigoje 
šventės pasipylė     
saldainių lietus. Tai 
gero dėdės iš 
Šveicarijos dovana 
mums. Šventę vedė 
vyr. auklėtojos:  Alytė 
Burbienė ir  Salomėja 
Kelpšienė 

 Š. m. rugsėjo 24 d. vaikų su negale centre vyko 
akcija „Obuolio diena“, kurią surengė soc. darbuotojos 
Zita ir Lina.  Visi, ir maži ir dideli buvo pakviesti  ne tik 
skanauti raudonskruosčių obuoliukų, bet dalintis šiomis 
sodo gėrybėmis bei gera nuotaika ir  šypsena su kitais.  
 Be to, vaikai buvo pakviesti pasižiūrėti animacinio 
filmuko „Maišas obuolių“. 
 Šios akcijos tikslas – priminti visiems, jog valgyti 
obuolius sveika. 
Todėl 
neatsitiktinai 
šios 
dienos  šūkis 
buvo „Valgysi 
obuolį – būsi 
sveikas!” 

 Telšių “Vilties” mokykloje buvo vykdoma projektinė 
veikla – “Linksmosios gėrybės”. 
     Ruduo mums dovanoja daug įvairių gėrybių, kurias 
pažinti mažiesiems mūsų ugdytiniams dažnai būna labai 
sudėtinga. Siekdamos, kad vaikai gebėtų kuo geriau įsisavinti 
žinias apie rudens požymius gamtoje ir jos gėrybes, 
ikimokyklinės grupės 
 “ Žirniuka” auklėtojos sugalvojo netradicinį projektą, 
kurio metu, pasitelkusios centro specialistų komandą, visą 
savaitę  lankėsi grupėse ir klasėse.  Vaikai kartu su pedagogais 
tyrinėjo įvairias rudens gėrybes ne tik apžiūrinėdami, bet ir 
ragaudami, uostydami, pjaustydami, lukštendami sėklas, 
mokėsi skusti, lupti. Linksmai ir išradingai pateikti žaidimai, 
įvairios užduotys praplėtė  vaikų žinias apie uogas, sėklas, 
vaisius ir daržoves. 
 Savaitės  projektinę veiklą apvainikavo šventė salėje. Čia 
džiaugėmės linksmais komandų prisistatymais, rungtyniavome 
estafetėse, šokome bendrus ratelius, gėrėjomės surengta 
rudeniškų 
kompozicijų paroda. 

 Telšių ,,Vilties“ mokyklos mokiniai tolerancijos 
dieną pažymėjo susitikdami su Telšių ,,Kranto“ 
pagrindinės mokyklos 8 c mokiniais. Pabuvimas kartu 
žaidžiant, dainuojant, rungtyniaujant, piešiant – tai 
vienas iš kelių suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į 
pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo bei 
ribotumo.  Siurprizai, džiugi nuotaika, nuoširdžios 
šypsenos ir juokas buvo šio susitikimo 

  Artėja Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena (gruodžio 3) ir Kalėdos, kai trumpam prisimenami neįgalieji. Su         
šventinėmis dovanėlėmis mus aplanko kitų mokyklų mokiniai. Nuoširdžiai su mūsų įstaiga bendrauja Telšių rajono         
Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Labai mums reikšmingi Kalėdiniai susitikimai su Palangos senosios gimnazijos 
mokiniais ir mokytoja Nijole Redikiene, kuri jau 5-eri metai organizuoja mūsų Mokyklai kalėdinę paramą: rašymo ir       
piešimo priemonės, sąsiuviniai, plastilinas, kopijavimo popierius, knygutės ir kt. Esame dėkingi visiems  rėmėjams ir      
geradariams , kurie mūsų nepamiršta ir įvairiomis formomis palengvina kasdienybę. Šalia džiugių akimirkų yra ir rimtų  
problemų. Problemų tikrai daug: nėra sutvarkytas Mokyklos pastatas ir nėra pilnai pritaikyta aplinka (vidinė ir išorinė)  
neįgaliesiems. Rajone visiškai nėra laikino atokvėpio tarnybos, kur būtų galima neįgalųjį palikti artimųjų laidotuvių,      
atostogų, ligos ar kitais atvejais. Taip pat nėra Grupinių gyvenimo namų suaugusiems neįgaliesiems, kur jie galėtų oriai 
gyventi netoli savo artimųjų, neišvežant jų į Duseikių pensionatą ar panašias  įstaigas. Todėl tėvams nesibaigia nerimas ir 
neužtikrintumas dėl neįgaliųjų ateities, galop nusivylimas, kad labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai nesulaukia rimtų 
pokyčių. 
   Mokyklos veiklos sėkmė svaria dalimi priklauso ir nuo vadovo veiksmingo vadovavimo t.y. gerai vykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus ir racionaliai priimti įvairius sprendimus. Tačiau ne tik pats vienas jis privalo spręsti visas  Mokyklos        
problemas, bet turi padėti kolektyvui jas suvokti ir patarti kaip su jomis tvarkytis patiems. Vadovas neprivalo visko    
smulkmeniškai išmanyti, tam yra pasirenkami kompetentingi pavaduotojai, kurie, kaip savo srities specialistai, žino ką ir 
kaip daryti. Vadovas pasitiki savo pavaduotojais, visais darbuotojais ir jų nuoširdžiu noru dirbti savo darbą, bet už viską kas 
vyksta Mokykloje atsako - vadovas!  
 Nepaveskime vieni kitų, dirbdami neįgaliųjų labui. Susiklausymas, pagarba ir pagalba vieni kitiems, nuoširdus     
bendravimas ir supratimas lemia veiklos sėkmę ir gerus rezultatus. Visada stenkimės dirbti taip, kad ugdytiniai ir klientai 
noriai lankytų Mokyklą, o darbuotojams kasdien būtų gera dirbti ir būti kartu.   
 

Direktorė Stasė Giedrienė 



 

  Esu Simona Jančauskienė, "Vilties" mokykloje dirbu 
kineziterapeute, masažuotoja.  
 Gimiau ir augau Telšiuose, 2007 m. baigiau "Kranto" vid. 
mokyklą ir įstojau mokytis kineziterapeuto profesijos Šiaulių 
kolegijoje. Ten gyvendama sukūriau šeimą, baigiau mokslus ir 
grįžau gyventi į gimtąjį miestą. 2013 m.  pradėjau dirbti "Vilties" 
mokykloje. 
  Laisvalaikiu mėgstu gaminti, būti su šeima gamtoje,   
kartais pažvejoti ar pamegzti. Gyvenime vertinu savo šeimos ir 
artimųjų sveikatą, džiaugiuosi, kad turiu artimų žmonių, gerų 
draugų, mylinčią šeimą.  
 "Vilties" mokykloje dirbu antrus metus. Kolektyvas   
draugiškas, nuoširdus su visais gražiai sutariu. Visam kolektyvui 
palinkėčiau sveikatos, geros nuotaikos, optimizmo, kantrybės. 
 Kineziterapija centro ugdytiniams labai svarbi. Visiems 
ikimokyklinio amžiaus vaikams atliekamos kineziterapijos      
procedūros, kurios parenkamos pagal  individualų fizinį         
pasirengimą. Kineziterapeutui labai svarbu atsižvelgti į vaiko 
gebėjimą suprasti ir vykdyti jam skirtą užduotį. Per 
kineziterapijos užsiėmimus stipriname bendrą fizinę būklę, 
atskiras         raumenų grupes, ant kamuolių laviname 
pusiausvyrą ir          koordinaciją, atliekame pratimus taisyklingai 
laikysenai gerinti, laviname smulkiąją ir stambiąją motoriką.  

 Aš- Zita Vilkienė. Dirbu Socialinės globos dienos 
centre užimtumo specialiste. 
 Baigiau Telšių Žemaitijos kolegiją, kurioje įgijau 
Socialinio darbo specialybę. Taip pat esu baigusi           
papildomų studijų programą (akademines studijas) Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų fakulteto 
Socialinės gerovės institute. 
 Esu gana paprastas žmogus, vertinantis             
nuoširdumą, draugiškumą, toleranciją. Labiausiai mėgstu 
užsiimti kūrybine veikla.  
 Šiame Dienos centre yra suaugę, negalią turintys 
klientai, kurie yra skirtingi tiek savo negalia, tiek savo  
būdu, tačiau jie yra labai draugiški ir vieningi. Dirbti su jais 
nėra sunku, svarbiausia juos pažinti ir  suteikti dėmesį tiek 
sudominant darbine veikla, tiek nuoširdžiai su jais        
bendraujant. Pagal klientų gebėjimus ir galimybes      
stengiuos pritaikyti veiklos pobūdį, nes dažnai tenka   
padirbėti su kiekvienu individualiai. Tai suteikia galimybę 
daugiau pažinti klieną ir įvertinti jo sugebėjimus. Šis    
darbas man, asmeniškai, suteikia galimybę pažinti ir save, 
tiek kūrybiniu, tiek psichologiniu požiūriu. Džiaugiuos, kad 
turiu galimybę dirbti šiame Socialinės globos dienos   
centre. 
 Mokyklos bendruomenei palinkėčiau stiprybės, 
gero polėkio kūrybinėms idėjoms ir, žinoma,                 
supratingumo bei palaikymo bendradarbiaujant su visa 
bendruomene. 

Aš- Aušra Vanagaitė. Nuo šių metų rudens pradėjau dirbti puse etato pavaduotoja socialiniam darbui. Kaip ir 
anksčiau, kita pusė etato liko bendrosios praktikos slaugytojos. Pavaduotojos socialiniam darbui pareigos susijusios su mūsų 
įstaigos Dienos socialinės globos skyriumi. Nors anksčiau 7 metus dirbau socialine darbuotoja, dabartinės pareigos susijusios su 
kita socialinio darbo sritimi. Tikiuosi, kad pavyks tinkamai eiti šias pareigas. 

Esu telšietė, baigau Telšių „Atžalyno“ buvusią vidurinę mokyklą. Medicinos sesers specialybę įgijau tuometėje 
Šiaulių medicinos mokykloje. Pabaigusi studijas, 1996 m. pagal specialybę pradėjau dirbti „Ateities“ mokyklos baseine. 
Pradirbus ketverius metus, mokyklos direktorius pasiūlė eiti kitas pareigas mokykloje. Tada pradėjau dirbti su neįgaliais 
mokiniais, tapau jų asistente. Dirbant su neįgalais mokiniais man norėjosi kuo daugiau žinių, todėl įstojau į Šiaulių universitetą 
neakivaizdžiai studijuoti socialinės pedagogikos ir psichologijos. 2006 m. pradėjau dirbti Telšių rajono vaikų su negale centre. 

Sunku išvardyti savo pomėgius. Mėgstu daug ką- megzti, gaminti valgį, skaityti knygas, dirbti visokius žemės 
darbus ir kt. 

Gyvenime, mes žmonės, tam tikrose situacijose užsidedame kaukes. Tai yra gerai, tačiau visa tai neturėtų 
peraugti į blogiausią dalyką – veidmainiavimą. Mano nuomone, tai blogiausia žmogaus savybė. 

„Vilties“ mokyklos bendruomenei norėčiau palinkėti kantrybės, vieningumo, išgirsti vieniems kitus. Mylėkime 
savo darbą. 

 Esu Romas Lubis 
 Telšių “Vilties” mokykloje dirbu technologijų mokytoju ir užimtumo specialistu. Mokiausi Šiaulių pedagoginiame insti-
tute. Įgijau  piešimo , braižybos ir darbų mkytojo specialybę. Iki šiol dirbu Nevarėnų pagrindinėj mokykloj mokytoju. Mėgstu 
dirbti įvairius medžio ir metalo darbus. Mėgstu sportuoti, skaityti knygas, bendrauti su anūkais. Atėjęs dirbti į “Vilties” mokyklą 

supratau, kad čia mokosi jautrūs ir pažeidžiami vaikai , kad jiems reikalingas 
ypatingas dėmesys. Mokyklos kolektyvas draugiškas, bendraujantis. Mokyklos 
bendruomenei palinkėčiau gerų ir greitų mokyklos renovacijos darbų, kolek-
tyvui naujų įdėjų ir minčių. 

 Esu Albina Žilinskienė. 
 Gyvenimas taip jau susiklostė, kad darbas su vaikais man skirtas Dievo. Įsigijusi Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo   
specialybę ir padirbėjusi  8 metus darželyje auklėtoja, vėliau įsigijau tiflopedagogo (aklųjų ir silpnaregių vaikų mokytojo) 
specialybę.  Gal todėl, kad man niekada nebuvo svetimas jausmas kitų žmonių skausmui, nelaimei.  Net  sunkiomis          
minutėmis guodė mintis, kad galiu nors truputį  jiems padėti, palengvinti  jų dalią. Ir niekada net nepagalvojau keisti darbo 
profilį. 
 Savo pedagoginio gyvenimo kelyje sutikau įvairią negalę turinčių vaikučių: su intelekto sutrikimais, klausos            
sutrikimais. Telšių ,,Vilties“ mokyklos, švietimo skyriaus vadovų dėka,  turiu galimybę atgaivinti tiflopedagogikos   žinias, 
toliau tobulėti. 
 Į šį kolektyvą atėjau truputį nedrąsiai, bet nejaukumo ledai greitai ištirpo.   Todėl  dėkoju savo jaunosioms kolegėms 
už malonų ir šiltą priėmimą. Linkiu ir toliau skirti savo meilę, darbą tiems, kurie yra silpnesni, kartais nesuprasti ar vieniši. 

Kaip yra pasakęs  Bruno  Farrero: ,,..tada net nedarydamas jokių išskirtinių 
darbų  padėsi kitiems pajusti, kad Tu esi šalia“. 


