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BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 

 

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Veiklos tikslai  

 

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ (toliau- įstaiga) įsteigta 1999 m. gegužės 27 d. 

Tikslas - padėti asmenims turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruotis į visuomenę, gerinti 

jų gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius.  

Veiklos pobūdis: 

- Informavimas ir konsultavimas centro teikiamų socialinių paslaugų klausimais; 

- tarpininkavimas ir asmenų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose; 

- bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; 

- socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas; 

- pagalbos į namus paslaugos organizavimas ir teikimas; 

- dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose organizavimas ir teikimas (projekto 

„Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste" vykdymas; 

- dienos socialinės globos paslaugų institucijoje organizavimas ir teikimas. 

BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padaliniai: 

- Lakštučių g. 6, Klaipėda; 

- Panevėžio g. 2, Klaipėda; 

- Smiltelės g. 14, Klaipėda; 

BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ 2019-03-15 suteiktas EQUASS Assurance 

sertifikatas - tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir 

konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės 

sistemos reikalavimus. 

 

2. Socialinių paslaugų analizė 

 

• Parengtos 85 asmens bylos (2018 m. - 61), sprendimams dėl socialinių paslaugų skyrimo 

Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui (priimti asmens prašymai, organizuoti 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymai, įvertintos asmens (šeimos) finansines 

galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines 

paslaugas dydžiai). 

• Parengta ir atsakyta į 261 raštus. iš jų 126 raštus Klaipėdos miesto savivaldybės 

socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų poreikių ištyrimo, socialinių paslaugų skyrimo, 

sustabdymo, nutraukimo. 

• Suteiktos 268 konsultacijos dėl socialinių paslaugų (2018 m. - 295). Klaipėdos miesto 

gyventojų apsilankymai, taip pat informacija telefonu, elektroniniu būdu. 
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1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal paslaugas (2019-2020 m. ) 

 

 

2.1 Socialinė priežiūra (pagalba į namus) 

 

Pagalbos į namus paslaugos buvo suteiktos 62 asmenims, iš jų: 

Rodiklio pavadinimas 
Amžiaus grupės, metais 

Viso 

18-29 30-59 60-64 65-84 85< 

Suaugę (darbingo amžiaus) ir senyvo 

(pensinio) amžiaus asmenys su negalia 
1 15 4 35 7 62 

Viso (val.) 19 1800,5 729,5 5040,5 922 8511,5 

       

2020 m. teikiant pagalbos į namus paslaugas suteikta 11 proc. daugiau nei 2019 m. (2019 m. 

suteikta 7652,5 val.). Teikiamų paslaugų vidurkis vienam paslaugų gavėjui per dieną 2 val. 

2020 m. paslaugos pradėtos teikti 23 naujiems paslaugų gavėjams, nutraukta 20 (10 pradėtos 

teikti dienos soc. globos asmens namuose paslaugos, 1 dienos soc. globos institucijoje paslaugos, 5 

nutraukta mirties atveju, 3 išvyko gyventi į globos namus, 1 dėl padidėjusio savarankiškumo). 

2020-12-31 duomenimis nepatenkintas socialinių paslaugų poreikis – 2 asmenys. Vidutinė 

laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė buvo  

43 dienos (2019 m. -128 dienos).  

Didžiausias poreikis buvo šioms paslaugoms: bendravimui- 2974 val., tarpininkavimui- 1090 

val., maitinimo organizavimo – 2296,5 val., pagalbos tvarkant namus – 1359 val. Paslaugų poreikis 

išaugo: maitinimo organizavimui (+12,9 proc.), pagalba tvarkant namus (+29 proc.), tarpininkavimo 

(+2 proc.), bendravimo (+19 proc.), o paslaugoms pasivaikščiojimo ( -22 proc.) ir higienos (-20 

proc.) poreikis sumažėjo. Pradėtos teikti psichologo konsultacijos. 

Sociokultūrinės paslaugos buvo suteiktos  1 paslaugų gavėjui. 

2020 m. nupirktas automobilis Ford Focus pagalbos į namus paslaugos kokybei tobulinti: 

maisto pirkimui ir pristatymui, skalbimo organizavimui, labdaros pristatymui ir pan.  
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2.2 Dienos socialinės globa asmens namuose 

 

Dienos socialinės globos paslaugos suteiktos 84  asmenims (2019 m.- 75 asmenims), iš jų 43 

paslaugų gavėjams buvo suteiktos dienos socialinė globa namuose paslaugos ir 41 paslaugų gavėjui 

projekte „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“. 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos suteiktos 43 asmenims, iš jų: 

 

 

Amžiaus grupės metais Viso 

18-29 30-59 60-64 65-84 85 < 

Suaugę (darbingo amžiaus) 

asmenys su negalia ir senyvo 

amžiaus asmenims su negalia 

- 5 4 15 19 43 

Viso val. 0 3992 4950 9956,5 15470 34368,5 

2020 m. pradėtos teikti paslaugas: 11 asmenų, nutrauktos paslaugos: 8 asmenys (7 mirė, 1 

pradėta teikti ilgalaikė globa) 

Vidutiniškai per mėnesį dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo suteiktos 

43 paslaugų gavėjams. Teikiamos paslaugos vidurkis vienam paslaugų gavėjui per dieną buvo      

3,2 val. (2019 m. -3,6 val.) 

2020 m. buvo suteikta 0, 38 proc. mažiau valandų nei  2019 m. (2019 m.- 35504 val. ). 

 

Vykdant projektą „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste" dienos socialinės globos 

paslaugos asmens namuose suteiktos 41 asmenims, iš jų: 

Rodiklio pavadinimas 
Amžiaus grupės metais Viso 

18-29 30-59 60-64 65-84 85< 

Suaugę (darbingo amžiaus) ir 

senyvo (pensinio) amžiaus 

asmenys su negalia 

- 1 - 7 33 41 

Viso val. - 1218,10 - 4159,60 33694,70 39072,4 

2020 m. pradėtos teikti paslaugas: 12 asmenų. Nutrauktos paslaugos: 11 asmenų (9- mirė, 2- 

pradėta teikti ilgalaikė globa). 

Viso: 39 072,40 val. Vidutiniškai per mėn. paslaugos suteiktos 31 paslaugų gavėjui. 

Teikiamos paslaugos 1 paslaugų gavėjui per dieną vidurkis – 4,98 val. Dviems paslaugų gavėjams 

dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos ir  savaitgaliais. 

2020-12-31 duomenimis nepatenkintas socialinių paslaugų poreikis – 22 asmenys (laukiantys 

eilėje). Vidutinė laukimo eilėje nuo globos asmens namuose paslaugos paskyrimo asmenims iki jos 

gavimo trukmė (dienomis) buvo 114 dienų (2019 m. -183 d.). 

Du automobiliai Citroen Berlingo yra naudojami dienos socialinės globos asmens namuose 

specialistų komandos paslaugų teikimui. 

 

2.3 Dienos socialinė globa institucijoje 

Dienos socialinės globos paslauga buvo suteikta 75 paslaugų gavėjams, iš kurių 59 asmenims 

su sunkia negalia ir 16 su negalia. Specialaus transporto paslauga teikiama visiems paslaugų 

gavėjams. Specialaus transporto paslaugas teikia 3 mikroautobusai, pritaikyti asmenims su negalia 

vežti ( 2020 m. įsigytas naujas 19 vietų mikroautobusas „Iveco Daily“). 

Karantino laikotarpiu paslaugos nuotoliniu būdu buvo teikiamos 45  paslaugų gavėjams.  
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2020-12-31 duomenimis dienos socialinės globos institucijoje paslaugų laukiančių eilėje 

nėra. 

Sociokultūrinė veikla, teikiant institucinę dienos socialinę globą institucijoje 

Eil. 

Nr.  

Veiklos 

pavadinimas 
Pastabos apie įvykdymą 

1. Tarptautiniai, 

respublikiniai 

renginiai 

Įstaigos paslaugų gavėjų dalyvavimas renginiuose: 

2020-01-02 Dalyvavimas Respublikiniame skaitmeniniame konkurse 

„Įjunk Kalėdas!“ 

2020 01 02 Kalėdinis renginys sporto klube ,,Šansas“. 

2020-01-05  Pranciškonų prakartėlių konkursas „Pasitik kūdikėlį Jėzų su 

Šv. Pranciškumi“ finalininkų paroda ir apdovanojimai  

2020-02-18 Akcija “Klaipėdos lakštutė“ sveikina Lietuvą muzikos garsais 

2020-04-13 Konkurse ,,Margučių pieva“  

2020-04-27 Akcija Lietuvoje „Te langai pražysta gėlėmis“  

2020-05-22 “Gėlės savo miestui“, Maisto banko kiemelis. 

2020-06-23 Tarptautinis renginys ,,Olimpinė diena 2020“ 

2020-06/09 Projektinė veikla su Klaipėdos A. Kanto biblioteka. 

Užsiėmimų ciklas „Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška“  

2020-07-24 Edukacinė teatro pamoka ,,Vaizduotės galia ir kūrybiškumas“ 

2020-07-27 Jaunieji kino kūrėjai 2020 

2020-08-5/8 “Nacionalinio spalvų muzikos koncertas “Koncertas vasaros 

šypsenos“ 

2020-08-08 ,,Žmonių su negalia vasaros sporto festivalis" 

2020-09-6/8 Muzikinė stovykla Vilniuje 

2020-09-06 Virtualus Vilties bėgimas 2020 

2020-10-24 Akcija „Maisto bankas“ 

2020-12-01 Pranciškoniškas prakartėlių konkursas 

2020-12-03 Nuotoliniu būdu Tarptautinė žmonių su negalia diena 

2020-12-17 Judriausia įmonė 2020 (apdovanojimai) 

2020-12-21 Eglutės kūrimas „Kalėdų eglučių kiemeliui 

Pristatytos parodos: 

2020-10-01 Paroda Klaipėdos aklųjų bibliotekoje: 

2020-11-04 Floristikos darbelių paroda Klaipėdos apskrities viešojoje I. 

Simonaitytės bibliotekoje "Rudens grožio apsuptyje" 

2. Renginių 

organizavimas 

įstaigoje 

2020 01-20 Pirografijos paroda centre. Paveikslai ant medžio 

2020-01-29 Renginys centre. Sportininkų apdovanojimai už 2019 metus 

2020-02-02 Išvyka į įmonę AB „Klaipėdos baldai“ 

2020-02-04 Susitikimas su keramiku Raimondu Prikockiu 

2020-02.10/13 Akcija centre „Saugesnio Interneto savaitė“ 

2020-02-14 Šv. Valentino diena 

2020-02-20  Draugiškas šaškių turnyras 

2020-02-24 Paskaita centre ,,Šiukšlių rūšiavimas“ su-atstove iš KRATC 

2020-02-25 Užgavėnių šventė 

2020-02-28 Paroda „Spalvų magija“ 

2020-03-03 Užsiėmimų su šuniukais darbų parodos atidarymas 

2020-03-05 Komandinės Bočia varžybos 

2020-03-06 Paskaita „Asmens higiena“ lektorė- ? 

2020-03-10 Treniruotė centre su zumbos trenere Sigita Laurinavičiene 

2020-04-14 Atvelykio šventė nuotoliniu būdu 

2020-04-21 Edukacinis užsiėmimas nuotoliniu „Apsauginės priemonės ir 

fizinis aktyvumas karantino metu“ 
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2020-04-20  Virtuali Šv. Velykų šventė 

2020-04-30 Ištvermės varžybos iš namų 

2020-05-26 Ramūno Vainučio darbų paroda centre 

2020-06-22 Tomo Amulio autorinė paveikslų paroda centre 

2020-06-26 Renginys centre „Vasaros atidarymas“ 

2020-07-1/5 Muzikinė stovykla Druskininkuose  

2020-07-09 Mini golfo turnyras 

2020-07-10 Vasaros Šventė 

2020-07-17 Pasaulinė emociukų diena 

2020-07-21 Protų mūšis „Pažink Lietuvą“ 

2020-07-31 Draugystės šventė „Krepšinis vienijanmus“ 

2020-08-10/14 Vasaros stovykla centre 

2020-08-11 Pleneras Melnragės pakrantėje 

2020-08-12 Fotosesija su šunimis Kar kar parke 

2020-08-25 Vasaros stovykla 2020 

2020-09-01 Progresyvinė raumenų relaksacija ir mandalų spalvinimas 

2020-09-14  Edukacinis protmūšis, „Rūšiuoji vadinasi galvoji“ 

2020-09-16 Akcija „Smagus pasivaikščiojimas su keturkojais draugais“ 

2020-09-16/23 Dėmesingo įsisąmoninimo  pratimai gamtoje 

2020-09-18 Gerumo iniciatyva beglobiams gyvūnams „Klaipėdos Nuare“. 

2020-09-22 Akcija "Diena be automobilio"  

2020-09-24 Įstaigos lankytojų supažindinimas su aplinkai nekenksmingų 

transporto priemonių naudojimu 

2020-09-29 Paroda “Karoliukų magija  

2020-10-06 Rudens Šventė 

2020-10-08/22 Psichikos sveikatos dienos progai paminėti– dailės terapija 

2020-10-13 Popietė centre „Gyvenk sveikai“ 

2020-10-15 Pasaulinė rankų plovimo diena 

2020-10-16 Rudenėlio šventė. 

2020-10-19 Nuotoliniu krepšinio varžybos 3x3 

2020-10-22 Dailės terapijos užsiėmimai 

2020-11-16 Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas nuotoliniu būdu 

2020-12-04 Meduolio diena 

2020-12-15 Orentacinės varžybos nuotoliniu būdu  

2020-12-18 Nuotolinė Kalėdinė popietė 

2020-12-30 Renginys „Naujametinė šventė“. 

3. Išvykos 

 

2020-02-04 Įmonė AB „Klaipėdos baldai“ 

2020-03-04 Apsilankymas Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie 

SADM, Klaipėdos skyrius 

2020-07-21 Nuotykių parkas „Kar Kar“ 

2020-07-20 Ekskursija į Japonišką sodą. 

2020-07-24 Klaipėdos universiteto Botanikos sodas 

2020-07-24 Smiltynė 

2020-08-04 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka 

2020-08-12 Baltų mitologijos parkas 

2020-08-26 Klaipėdos Kalvystės muziejus 

2020-09-03 Klaipėdos  skulptūrų parkas 

2020-09-14 Klaipėdos zoologijos sodas 

2020-09-15 Palanga 

2020-09-21 Paroda „Robotų miestas“ 

2020-09-29 Jono Lankučio viešoji biblioteka, Dituvos filialas 

2020-10-20 Meridiano išlydėtuvės 
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2.4 Veiksmai ir priemonės numatytos COVID 19 epideminės situacijos valdymas įstaigoje: 

 2020-03-10 Parengtas veiksmų planas dėl BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“  įstaigos darbo 

veiklos organizavimo gripo epidemijos ir Covid-19 infekcijos plitimo metu. 

2020-03-20 Numatytas BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ paslaugų gavėjams teikiamų 

socialinių paslaugų pervertinimas karantino laikotarpiu. 

2020-03-27 Pradėtas organizuoti BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ darbuotojų darbas 

nuotoliniu būdu, teikiant dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir mišriu būdu, teikiant 

dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir pagalbos į namus paslaugas.   

2020-04-01 Organizuotos priemonės ir pasiruošta intensyvių krizių įveikimo pagalbos teikimui  

Panevėžio g. 2 patalpose, užtikrinant asmenų su negalia priežiūrą, kurie turi būti izoliacijoje, jeigu 

tokia priežiūra neįmanoma namuose. 

2020-04-14 Parengtos tvarkos ir veiksmų planas teikiant dienos socialines paslaugas karantino 

metu. 

2020-04-20 Organizuotas laboratorinių tyrimų atlikimas įstaigos darbuotojams.   

2020-06-08 Parengtas tvarkos aprašas dėl atsitiktinio tyrimo dėl Covid-19 įstaigoje organizavimo 

patvirtinimo.     

2020-08-20 Parengtas ir patvirtintas priemonių planas dėl Covid-19 ligai suvaldymo teikiant 

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose.  

2020-09/10-29 Organizuota ir užtikrinta patalpų priežiūra Smiltelės g. 14, kurios naudojamos 

vaikams ir asmenims su negalia bei klaipėdiečiams izoliuotis.    

       

3. Įstaigos lėšos  

 

Lėšų pavadinimas 2019 (Eur.) 2020 (eur) 

Skirtumas 

(proc.) 
Savivaldybės biudžeto lėšos 555 800 674 000 +21,27 

Valstybės biudžeto lėšos 823 200 947 100 +15,05 

Dotacija vienkartinėms premijoms  28 300  

Projektas Integrali pagalba Klaipėdos mieste 

ES 66 800 79 500 

+19,01 

Surinkta įmokų už dienos socialinės globos 

paslaugas institucijoje 331 65585,83 48505,51  

 

-31,21 

Surinkta įmokų už dienos socialinės globos 

asmens namuose ir socialinės priežiūros 

paslaugas 321 72046,58 72059,50 +0,01 

Labdaros lėšos 6826,77 2664,40 -60,97 

LPF ,,Maisto bankas" parama maisto 

produktais 11330,74 4606,42 

 

-59,35 

Projektas Erasmus + „Paramos stiprumas“ 4640,18 600,00 -87,07 

 

4. Socialinio darbo centro metodinė veikla 

 

Nuo 2018-06-19 BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ suteiktas socialinio darbo 

metodinio centro statusas.  

2020 m. suorganizuoti 3 mokymai, kuriuose dalyvavo 51 mokymo dalyviai.  
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5. Personalas  

 

Įstaigoje nustatytas pareigybių skaičius: 137,5,  iš jų:  

Eil. 

nr.  

Pareigybės pavadinimas Pareigybės vienetų skaičius 

1 Administracija  9 

2 Socialiniai darbuotojai 18,5 

3 Užimtumo specialistai 4 

4 Sveikatos specialistai 10,5 

5 Psichologai 2 

6 Socialiniai darbuotojo padėjėjai 78 

7 Slaugytojo padėjėjai 7,5 

8 Ūkio skyrius 8 

 

Socialinį darbą dirba kvalifikuoti darbuotojai: 20 darbuotojų dirbančių socialinį darbą yra 

suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija. Per 2020 m. 5 socialiniams 

darbuotojams naujai suteikta kvalifikacinė kategorija.  

2020 m. mokomąją praktiką atliko 7 studentai iš Klaipėdos kolegijos, KU socialinio darbo ir 

kineziterapijos studentai.  

 

6. Darbuotojų kvalifikacija 

Per 2020 m. darbuotojai dalyvavo mokymuose 3 657 ak. val., tai  yra 49,93 proc. daugiau 

nei 2019 m. (2019 m.- 2439 ak.val.). Vidutiniškai kiekvienas darbuotojas savo žinias ir kvalifikaciją 

kėlė 31,8 val. per metus.  

 
2 pav. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal veiklos sritis 

 

Įstaigos darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose: 

2020 01/06 Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 

2020 01 25 Odontologijos aktualijos – 2020 

2020 02 14 Streso valdymas ir laiko planavimas 

2020 02 14 Šokis ir sveikata 

2020 02 25 Gydytojo specialisto tarpusavio bendradarbiavimas vidaus ligų diagnostikoje ir gydyme 

2020 03 03 Slaugos aktualijos Vakarų Lietuvoje 

2020 03 04 Kaip atpažinti savižudybės pavojų  
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2020 03 05/06 Archeologinė keramika:nuo molio iki meno kūrinio  

2020 03 09/13 Creativity in youth work 

2020 03 14 Savanorystės sampratos plėtra  per socialinių įgūdžių ugdymą asmenims nuo 55 metų 

2020 03 20-21 DIR modelio taikymas autistiškų, raidos sutrikimus turinčių vaikų ugdyme 

2020 03 31 vakuminių taurių naudojimas kineziterapijoje 

2020 04 23/24 Socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir motyvacijos 

skatinimas pagal Eneagramos modelį 

2020 04 23 Nestabilaus paviršiaus priemonių panaudojimas sportininkų rengime ir sveikatinime  

2020 04 25 Trigerinių taškų ir raumenų įtampos zonų atpalaidavimas 

2020 05 05 Viskas apie tempimo pratimus 

2020 05 06 Laikysenos svarba ir vidinė motyvacija 

2020 05 08 Holistinė medicina laimingesniam gyvenimui 

2020 05 15 Vidaus auditas socialines paslaugas teikiančiose įstaigose 

2020 05 23 Kūno sveikata 

2020 06 01 Postizometrinė relaksacija 

2020 06 09/12 Negalės įvairovė:pažink mane 

2020 06 -11/12 Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija 

2020 06 17 Bendravimo su žmonėmis, turinčiais negalią ypatumai  

2020 06 30 2020 m. slaugos aktualijos 

2020 06 30 Psichikos sveikatos slaugos aktualijos 

2020 07 08 Sveikatos priežiūros įstaigų atliekų tvarkymas ir darbas su GPAIS 

2020 07 08 Dėmesingu įsisamonimu grįstas streso valdymas 

2020 07 11/18 Asmens poreikių įvertinimas, grupinis motyvavimas, transakcinė analizė 

2020 07 15 Gydymo rekomendacijos paciantams, sergantiems daugybiniais susirgimais 

2020 07 16 LR darbo kodekso ir personalo dokumentai 

2020 07 22 Duomenų apsaugos mokymai 

2020 08 17/19 Pečių juostos masažo ypatumai 

2020 08 26 Kūrybiškumo skatinimas mentorystės pagalba 

2020 08 27 Socialinių darbuotojų stiprinimas dirbant su krizės paliestais asmenimis 

2020 09 08 Mediacija bendruomenėje 

2020 09 15 Pirmoji medicinos pagalba (pagrindai) 

2020 09 18 Gydytojų ir specialistų bendradarbiavimas vyresniųjų  pacientų priežiūroje ir gydyme 

2020 09 20 Sportinio miofascinio masažo mokymai A-B lygiai 

2020 09 23 Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija 

2020 09 23 Geros savijautos ABC 

2020 09 23 Skausmas dėl raumenų disbalanso sporte: atpažinimas ir korekcija 

2020 09 25 Žmoniškumas, socialinis darbas XXI amžius 

2020 09 25 Mobingas (psichologinis spaudimas) darbo aplinkoje 

2020 09 26 Konfliktas. Sprendimo būdas. Priežastys, strategija, taktika.  

2020 09 27 Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas dirbant su krizės paliestais asmenimis 

2020 10 01 Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo tęstinio civilinės saugos mokymai 

2020 10 02 Neregys šalia mūsų 

2020 10 06 Dailė kaip terapija 

2020 10 07 Infekcinių ligų epidemiologijos, profilaktikos ir gydymo aktualijos 2020 metais 

2020 10 08 Pokyčių valdymas socialinių paslaugų įstaigose 

2020 10 10 Kultūros vadybos ir meninio samoningumo ugdymas 
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2020 10/11 Komunikacijos su klientais ir kolegomis bei pasirūpinimo savo ir klientų psichine  

2020 10 22 Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija  

2020 10 23 Civilinės saugos mokymai 

2020 10 26 Maistas kaip išorės veiksnys darantis poveikį sportuojančio gyvenime 

2020 10 27 Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderistei 

2020 10 28 Įveikiant kliūtis reabilitacijoje“ nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo 

sveikata kompetencijų ugdymo mokymai 

2020 11 05 Motyvacinis interviu: principai, priemonės, būdai, sunkumai ir rizikos 

2020 11 06/13 Streso valdymo praktikų užsiėmimas 

2020 11 09 2020 metų slaugos aktualijos. Rudens sesija 

2020 11 11 Įvadiniai LEAN mokymai: KAIZEN, VSM, VACA, ASAICHI ir rodikliai, rizikos 

valdymas 

2020 11 12 Lyderystė socialiniame darbe 

2020 11 13 Streso valdymo mokymai 

2020 11 17 Priešgaisrinės saugos mokymai 

2020 11 24 ES investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms 

2020 11 25 Pragulos. Profilaktika ir gydymas 

2020 11 26 Biudžetinių įstaigų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimas 

2020 11 26 Sprendimai slaugos personalo darbui palengvinti 

2020 11 27 Efektyvaus vaikų, suaugusių ir senjorų treniravimo naujovės 

2020 11 27 Taikomojo meno studijų paradigma:inovatyvumas ir iššūkiai 

2020 11 27 Savižudybių intervencijos metodai 

2020 11 29 Sėkmingas tarpsieninis bendradarbiavimas vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir 

elgesio sutrikimų, reabilitacijoje 

2020 12 11 Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio 

2020 12 11 Fascija: nuo anatomijos iki gydymo 

2020 12 19 2020 m.  konferencija: masažo vaidmuo kuriant sveikesnę visuomenę 

2020 12 23 Būkime saugūs internete 

 

7. Projektinė veikla 

 

• Dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  projekte „Paslaugų 

organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą 

Klaipėdos miesto savivaldybėje“  (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003). 

• Įgyvendintas projektas Erasmus+ „Paramos stiprumas“ (Lietuva, Lenkija, Suomija, 

Slovakija). 

• Paslaugų gavėjų dalyvavimas projekte “Dialogas# 2”.  

• Įgyvendintas ES projektas “Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką”. 

Projekte dalyvavo 8 darbuotojai ir  65 jaunuoliai. 

• Darbuotojų dalyvavimas proejekte „Creativity in youth work“ Youthpass“.  

• Laimėtas konkursas “Judriausia įmonė 2020”.  

• Įgyvendintas projektas „Jaunieji kino kūrėjai 2020“. Sukurtas trumpas video apie 

džiaugsmą teikiantį šokį. Neįgaliųjų šokio grupės “Breakdance” filmavimas Lakštučių g. 

dienos centro kiemelyje. 
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• Įgyvendintas LR vidaus reikalų ministerijos originalių idėjų bei iniciatyvų konkursas 

Regionai: atradimų žemėlapiai „Sveikatinimo veikla (mankšta) darbo vietoje“ Ši BĮ 

neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė“ iniciatyva pažymėta atradimų žemėlapyje Regionai 

atradimu zemelapiai_el. katalogas 

• Pasirašyta sutartis su VšĮ “Asmenybės ugdymo kultūros centras” dėl projekto įgyvendinimo 

2020-2021 m. Europos sostinės savanorystės ir jos pripažinimo skatinimo, švietimo apie 

DVT ir humanitarinės pagalbos iniciatyvų platformos „Solidarumas“ įgyvendinimo. 

 

8. Informacijos sklaida 

Įstaigos veiklos viešinimas: 

• “Facebooke” nuolat buvo pateikiami informaciniai pranešimai; 

•  Internetiniame puslapyje www.klaipedoslakstute.lt buvo patalpinti 109 informaciniai 

pranešimai; 

• Reportažas LRT plius “Kultūros diena” https://www.youtube.com/watch?v=7OE3TeNtprw 

•  LR vidaus reikalų ministerijos originalių idėjų bei iniciatyvų konkursas Regionai: atradimų 

žemėlapiai „Sveikatinimo veikla (mankšta) darbo vietoje“ Ši BĮ neįgaliųjų centro 

“Klaipėdos lakštutė“ iniciatyva pažymėta atradimų žemėlapyje Regionai atradimu 

zemelapiai_el. katalogas; 

• Įstaigos veiklos pristatymas KU ir Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės konferencijoje „Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio“. 

Paruoštas ir skaitytas pranešimas „Lakštučių galios knyga: vartykime ir skaitykime kartu“. 

 

 

 

 

https://www.klaipedoslakstute.lt/wp-content/uploads/2019/02/Regionai-atradimu-zemelapiai_el.-katalogas.pdf
https://www.klaipedoslakstute.lt/wp-content/uploads/2019/02/Regionai-atradimu-zemelapiai_el.-katalogas.pdf
http://www.klaipedoslakstute.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=7OE3TeNtprw
https://www.klaipedoslakstute.lt/wp-content/uploads/2019/02/Regionai-atradimu-zemelapiai_el.-katalogas.pdf
https://www.klaipedoslakstute.lt/wp-content/uploads/2019/02/Regionai-atradimu-zemelapiai_el.-katalogas.pdf

