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BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 

 

2021 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Veiklos tikslai 

 

Biudžetinė įstaiga 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. 

Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padaliniai: 

- Lakštučių g. 6, Klaipėda; 

- Panevėžio g. 2, Klaipėda; 

- Smiltelės g. 14, Klaipėda. 

Biudžetinės įstaigos 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. 

Klaipėdos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 2021 m. gruodžio 12 d. 

sprendimu Nr. SP1-2491 „Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“ įstaigai 

akredituota pagalbos į namus paslauga. 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. 

lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 16P-1.1-178 įstaiga tapo akredituota savanorius priimančia 

organizacija. 

 

2. Socialinių paslaugų analizė 

 

 Parengtos 53 asmens bylos (2020 m. – 85), sprendimams dėl socialinių paslaugų skyrimo 

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

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

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

paslaugas dydžiai). 
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 Parengta ir atsakyta į 252 (2020 m. – 261) raštus, iš jų – 82 (2020 m. – 126) Klaipėdos 

miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų poreikių ištyrimo, socialinių 

paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo. 

 Suteiktos 348 konsultacijos dėl socialinių paslaugų (2020 m. – 268).  
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1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal paslaugas (2020–2021 m.) 

 

2.1 Socialinė priežiūra (pagalba į namus) 

 

Pagalbos į namus paslaugos buvo suteiktos 57 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 13 6 26 11 57 

Viso (val.) 17 1906,5 1201,5 6061 1440 10626 

       

 

2021 m. teikiant pagalbos į namus paslaugas suteikta 22,84 proc. daugiau nei 2020 m. (2020 

m. suteikta 8511,5 val.). Teikiamų paslaugų vidurkis vienam paslaugų gavėjui per dieną 1 val. 

(2020 m. – 2 val.). 

2021 m. paslaugos pradėtos teikti 15 naujų paslaugų gavėjų, nutraukta 16 asmenų, nes 8 – 

pradėtos teikti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos, 4 – mirties atveju, 3 – dėl 

padidėjusio savarankiškumo, 1 – išvyko gyventi į globos namus. 

2021-12-31 duomenimis nepatenkintas socialinių paslaugų poreikis (laukė eilėje) – 2 

asmenys.  

Vidutinė laukimo eilėje trukmė 77 dienos (nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo iki 

jos gavimo), 2020 m. – 43 dienos.  
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2.2 Dienos socialinės globa asmens namuose 

 

Dienos socialinės globos paslaugos suteiktos 98 asmenims (2020 m. – 75 asmenims), iš jų 

52 paslaugų gavėjams buvo suteiktos dienos socialinė globa namuose paslaugos ir 46 paslaugų 

gavėjams projekte „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“. 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos suteiktos 52 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 

1 6 4 17 24 52 

Viso val. 379 4992 4341 10335,5 517326 37373,5 

2021 m. naujai pradėtos teikti paslaugos 17 asmenų, nutraukta 12 asmenų, nes 8 – mirė, 1 – 

pradėta teikti ilgalaikė globa, 3 – paliatyvi slauga namuose). 

2021 m. paslaugų valandų buvo suteikta 8,74 proc. daugiau nei 2020 m. (2020 m. suteikta 

34 368,5 val.). Vidutiniškai per mėnesį paslaugos suteiktos 39 paslaugų gavėjams. Teikiamos 

paslaugos vidurkis vienam paslaugų gavėjui per dieną 3,5 val. (2020 m. – 3,2 val.). 

 

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

paslaugos asmens namuose suteiktos 46 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 - 13 32 46 

Viso val. - 366,50 - 10843,7 28452,1 39662,3 

 

2021 m. naujai pradėtos teikti paslaugos 19 asmenų, nutrauktos 20 asmenų, nes 17 – mirė, 2 

– pradėta teikti ilgalaikė globa, 1 – išvyko gyventi į kitą savivaldybę. 

2021 m. paslaugų valandų buvo suteikta 1,51 proc. daugiau nei 2020 m. (2020 m. suteikta 

39072,40 val.) Vidutiniškai per mėn. paslaugos suteiktos 33 paslaugų gavėjams. Teikiamos 

paslaugos vidurkis vienam gavėjui per dieną – 3,5 val. (2020 m. – 4,98 val.). 

Dviems paslaugų gavėjams paslaugos projekte buvo teikiamos ir savaitgaliais. 

2021-12-31 duomenimis nepatenkintas socialinių paslaugų poreikis (laukė eilėje) – 5 

asmenys (2020 m. – 22).  

Vidutinė laukimo eilėje trukmė buvo 71 diena (2020 m. – 114 dienų). 

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 73 paslaugų gavėjams, iš kurių 55 

asmenims su sunkia negalia ir 18 su negalia. Specialaus transporto paslauga teikiama visiems 

paslaugų gavėjams, jas teikia 3 mikroautobusai, pritaikyti vežimėliams vežti. 
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2021-12-31 duomenimis dienos socialinės globos institucijoje paslaugų laukiančių 

eilėje – 3 asmenys. Vidutinė laukimo eilėje trukmė buvo 65 dienos. 

 

Sociokultūrinė veikla, teikiant institucinę dienos socialinę globą institucijoje: 

Eil. 

Nr.  

Veiklos 

pavadinimas 
Pastabos apie įvykdymą 

1. Tarptautiniai, 

respublikiniai 

renginiai 

Įstaigos paslaugų gavėjų dalyvavimas renginiuose: 

2021-02-16 „Klaipėdos lakštutė“ sveikina Lietuvą muzikos garsais; 

2021-02-18 Virtualus LT team festivalis; 

2021-03-22 Pasaulinė vandens diena; 

2021-05-10 Tarptautinė Judėjimo sveikatos labui diena; 

2021-05-21 Nuotolinis „Lietuvos specialiosios olimpiados“ lengvosios 

atletikos čempionatas; 

2021-05-24 Turizmo festivalis; 

2021-05-27 Virtualus tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis „Širdys 

vilčiai plaka“; 

2021-05-28 Konferencija „Mano gyvenimo pasiekimai“; 

2021-06-02 Lietuvos specialiosios olimpiados dėlionių dėliojimo 

čempionatas; 

2021-06-08 Nuotolinis žaidimas „Proto mūšis“; 

2021-06-11 Projektas „Aš esu knygos dalis“; 

2021-06-14 Žingsnių iššūkis; 

2021-07-18 Vilties bėgimas 2021 m.; 

2021-09-20 Europos judumo renginys; 

2021-09-23 Tarptautinė diena be automobilio; 

2021-09-10 Žvaigždučių vilties bėgimas; 

2021-10-12 V-asis muzikinis festivalis-konkursas „Perliukai“; 

2021-11-06 Negalią turinčių žmonių šachmatų ir šaškių turnyras; 

2021-11-16 Tarptautinė Tolerancijos diena; 

2021-12-03 Tarptautinė žmonių su negalia diena; 

2021-12-21 Pranciškoniškų prakartėlių konkursas; 

Parengtos ir pristatytos parodos: 

2021-02-27 Antrinių žaliavų kūrybinis panaudojimas; 

2021-03-20 Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu 

Žemei“; 

2021-04-27 Virtuali skaitmeninių piešinių paroda „Mano pasaulio 

spalvos“; 

2021-06-02 „Mano svajonių medis“; 

2021-06-03 Popieriaus-plastikos parodėlė „Spalvos“; 

2021-10-07 Keramikos paroda „Skriski kūrybos paukšte“; 

2021-10-13 „Siūlų žaismas“; 

2021-11-13 Skaitmeninė autorinė paslaugų gavėjo atviručių paroda; 

2021-12-07 Floristikos ir žvakių liejimo veiklų paroda „Kalėdinis 

spindesys“ LASB; 

2021-12-10 Kalėdinių žibintų paroda 

2. Renginių 

organizavimas 

įstaigoje 

2021-01-13 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas; 

2021-02-01 Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“; 

2021-02-12 Valentino dienos renginys; 

2021-02-13 „Zumba“ pamoka; 

2021-02-15 Užgavėnės; 

2021-02-25 Gatvės šokių pamoka; 
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2021-04-06 Šv. Velykų šventė skaitmeniniu būdu; 

2021-04-13 Atvelykis; 

2021-04-28 Diena be lifto; 

2021-06-14 Vasaros sutiktuvės; 

2021-07-29 Dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“; 

2021-07-29 Nacionalinio Spalvų muzikos orkestro vasaros koncertas; 

2021-09-21 Valstybinės priešgaisrinės tarnybos praktiniai užsiėmimai 

įstaigos paslaugų gavėjams; 

2021-09-28 Rudenėlio šventė; 

2021-10-26 Komandinis protų mūšis „Gyvenkime sveikai“; 

2021-11-08 Pyragų diena; 

2021-11-23 Judumo savaitės prisiminimai, dovanos ir vitaminai; 

2021-12-03 Xbox kinect turnyras; 

2021-12-17 Jungtinis alternatyviosios komunikacijos veiklų 

kompiuterinių piešinių pristatymas netradicine forma „Mano kūryba“: 

personalizuota atributika; 

2021-12-23 Šv. Kūčių popietė; 

2021-12-31 Naujametinis šokių „Just dance“ turnyras 

3. Išvykos 

 

2021-05-17 Klaipėdos botanikos sodas; 

2021-05-20 Vaistažolių rinkimas prie jūros; 

2021-05-21 Švaros akcija prie jūros; 

2021-08-19 I. Kanto bibliotekos renginys „Kitokia Klaipėda“; 

2021-09-08 „Vinetu“ kaimas. Sporto renginys; 

2021-12-10 Išvyka į šventiškai pasipuošusį pajūrį; 

2021-12-22 Gyvūnų prieglauda „Būk mano draugas“; 

Edukaciniai užsiėmimai: 

2021-02-03 Edukacija „Užgavėnių išdaigos“; 

2021-07-13 Biblioterapijos užsiėmimas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių  

bibliotekoje; 

2021-07-16 Pasakų terapija Palangos pasakų parke; 

2021-07-30 Minijos jachtklubas. Neįgaliųjų buriavimas; 

2021-10-13 I. Kanto bibliotekoje edukacija „Kūrybiškumo ir atminties 

lavinimo užsiėmimai“; 

2021-11-03 P. Domšaičio galerija; 

2021-11-05 Edukacija „Švyturys, naktis ir jūra“; 

2021-11-10 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje praktinė edukacija; 

2021-12-16 Edukacija „Atbėga elnias devyniaragis“ Klaipėdos 

etnokultūros centre 

 

3. Įstaigos lėšos 

 

Lėšų pavadinimas 

2021 m. Planas  

(tūkst.) 

(patikslintas) 

2021 m. 

Panaudota 

lėšų (tūkst.) 

Įvykdymas 

(proc.) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 650 500 646 268 99,35   

Specialioji tikslinė dotacija (VB) 840 400 818 504 97,39 

Projektas Integrali pagalba Klaipėdos mieste ES 382 000 369 425 96,71 

Įstaigos gautos pajamos (surinkta SP) 108 400  108 016 99,64 

Kitos lėšos (Gyventojų pajamų mokestis, 1,2 %) 
2508,68 

517,43 20,62 

LPF ,,Maisto bankas“ parama maisto 

produktais 
5608,58 

5608,58 100 
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4. Socialinio darbo centro metodinė veikla 

 

Nuo 2018-06-19 Biudžetinei įstaigai Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ suteiktas 

socialinio darbo metodinio centro statusas.  

2021 m. suorganizuoti mokymai 179 mokymo dalyviams šiomis temomis: „Komunikacijos 

su klientais ir kolegomis bei pasirūpinimo sau ir klientų psichine sveikata ugdymo mokymai“, 

„Komandinis darbas ir pasitikėjimas“, „Sergančiųjų psichikos ligomis psichinės būsenos vertinimas 

ir korekcija“, „Priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas teikiant socialines paslaugas negalią 

turintiems asmenims“, Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginiai mokymai (40 val.). 

 

5. Personalas 

 

Įstaigoje nustatytas pareigybių skaičius – 139,5 iš jų:  

Eil. Nr.  Pareigybės pavadinimas Pareigybės vienetų skaičius 

1 Administracija  5 

2 Padalinių vadovai 3 

3 Socialiniai darbuotojai 18 

4 Užimtumo specialistai 3,5 

5 Sveikatos specialistai 10,5 

6 Psichologai 2 

7 Socialiniai darbuotojo padėjėjai 81 

8 Slaugytojo padėjėjai 7,5 

9 Ūkio skyrius 9 

 

2021 m. įstaigoje mokomąją praktiką atliko 13 studentų iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, 

Klaipėdos universiteto ir UAB „Takoskyra“ pagal socialinio darbo ir kineziterapijos mokymosi 

programas.  

 

6. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas 

 

Per 2021 m. darbuotojai dalyvavo mokymuose 4952,5 ak. val., tai yra 35,42 proc. daugiau 

nei 2020 m. (2020 m. – 3657 ak. val.). Vidutiniškai kiekvienas darbuotojas savo profesinę 

kompetenciją tobulinimo 36,82 val. per metus.  

 

 
2 pav. Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas pagal veiklos sritis 
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Įstaigos darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose: 

2021-01-20 Skiepai nuo COVID-19: pasitarkime su profesionalais; 

2021-01-25 Retos ligos 2020; 

2021-01-28 Negalios psichologija; 

2021-02-04 Komunikacijos bei pasirūpinimo savo ir klientų psichine sveikata kompetencijų 

ugdymas; 

2021-02-11 Būkime saugūs internete; 

2021-02-19 Demencija: nuo diagnozės nustatymo iki testinės priežiūros organizavimo; 

2021-02-19 Alternatyvus požiūris į viršutinių kvėpavimo ligų gydymą; 

2021-02-9/10 Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija; 

2021-02-24/25 Pykčio laboratorija; 

2021-02-24 Ergonominio ir saugaus pacientų perkėlimo rekomendacijos; 

2021-02-25 Darbo tarybų veikla: organizavimas ir atstovavimas; 

2021-02-25 Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje; 

2021-03-02 /2021-05-04 Komandos supervizijos procesas; 

2021-03-06 Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai;  

2021-03-09 Nutukimo gydymas pandemijos metu ir jai pasibaigus; 

2021-03-12 Gaisrinės saugos mokymai; 

2021-03-15 Dažniausiai pasitaikančios ligos ir slaugytojo vaidmuo; 

2021-03-18 Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu; 

2021-03-20 Pirmoji medicinos pagalba. Burnos ligų profilaktika; 

2021-03-22 Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje; 

2021-03-23 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos mokymai; 

2021-03-23 Pagalbinių techninių priemonių taikymo galimybės sunkią negalią turintiems 

pacientams; 

2021-03-24 Efektyvus profesinis bendravimas socialinių darbuotojų veikloje; 

2021-03-26 Kai silpsta rega-pagalba ir galimybės; 

2021-04-01 Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba; 

2021-04-01 Profesinė medicininė etika. Bendravimas su pacientais; 

2021-04-14/16 Health in the multidisciplinary discourse; 

2021-04-15 Demencija sergantis asmuo ir jo priežiūra; 

2021-04-22 Viešieji pirkimai: paprastai; 

2021-05-04 Atradimų ratas. Sveikatos priežiūros specialistų sesija; 

2021-05-07 Socialinio darbo studijos mokymosi viso gyvenimo kontekste; 

2021-05-12 Pragulos ir pragulų profilaktika; 

2021-05-14/06-01 Praktiniai kokybės vadybos sistemos modelio mokymai; 

2021-05-14 CPO LT elektroninio katalogo plėtra: nauji prekių ir paslaugų modeliai; 

2021-05-19 Kai „noriu“ pakeičia „reikia“ – priklausomybės nuo rūkymo formavimasis, žala, 

gydymo principai; 

2021-05-24 Alzheimerio liga ir kitos demencijos; 

2021-05-26 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymo ir atestavimo 

darbuotojų saugai ir sveikatai mokymų programa;  

2021-05-28 Mano gyvenimo pasiekimai; 

2021-06-01 Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2021 m.; 

2021-06-15/16 Emocijų ABC. Konfliktai kasdienybėje; 
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2021-06-21 Socialinės globos poreikio nustatymas (asmens nesavarankiškumo vertinimas pagal 

asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną; 

2021-06-28 Komandinio darbo ir pasitikėjimo stiprinimas; 

2021-07-23/25 Asmens poreikių įvertinimas, grupinis motyvavimas, transakcinė analizė; 

2021-07-08 Senyvo amžiaus asmenų bendravimo ir neigiamų emocinių būsenų valdymo ypatumai;  

2021-08-03 Socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis: Klaipėdos VšĮ „Pagalba senjorui“; 

2021-08-05 Streso mažinimo būdai;  

2021-08-06 Mobingas – alinantis reiškinys: kaip jį atpažinti; 

2021-08-11 Paprastai ir aiškiai apie mobingą ir psichologinį smurtą; 

2021-08-12 Koučingo technikų taikymas socialiniame darbe; 

2021-08-19 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto mokymai; 

2021-08-29 Kompiuterinio raštingumo mokymai; 

2021-08-31 Efektyvus profesinis bendravimas socialinių darbuotojų veikloje; 

2021-09-28 Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu; 

2021-09-14 Krovinių tvarkymas rankomis; 

2021-09-21 Burnos vėžio rizikos faktoriai, ankstyvoji diagnostika, pooperacinių defektų 

protezavimas; 

2021-09-24 Vidaus ligų ir geriatrijos naujovės;  

2021-09-24/10-12 Aš – mentorius; 

2021-09-23 Sergančiųjų psichikos ligomis psichinės būsenos vertinimas ir korekcija; 

2021-09-27 Tarptautinių savanoriškų organizacijų veikla kaip įkvėpimo savanorystei šaltinis;  

2021-09-29/30 Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija; 

2021-10-15 Fizinis raštingumas asmeninės ir visuomenės gerovės kontekste; 

2021-10-28 Pacientų, kuriems suformuota stoma, slauga; 

2021-11-03 Praktiniai darbo su CVPIS mokymai; 

2021-11-03/17 Dokumentų valdymo kursai; 

2021-11-08 Intervizijos metodo taikymas socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei 

kompetencijai stiprinti;  

2021-11-08/11-10 Profesinė etika ir infekcijų kontrolė sveikatos priežiūros įstaigoje;  

2021-11-11 Maisto produktų ir maitinimo paslaugų žalieji pirkimai; 

2021-11-18 Asmens duomenų apsaugos aktualijos; 

2021-11-18 Stop – praguloms; 

2021-11-22 Orumo užtikrinimas gyvenimo pabaigoje: požiūriai, realijos ir galimybės; 

2021-11-23 Priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas, teikiant socialines paslaugas negalią 

turintiems asmenims; 

2021-11-25 Pažintinės funkcijos ir emociniai ypatumai senėjimo procese bei pagalba klientams; 

2021-12-2/3 Šių dienų slaugytojo iššūkiai ir galimybės; 

2021-12-09 Techninės pagalbos priemonių praktinis pritaikymas negalią turintiems asmenims: 

geroji patirtis techninės pagalbos neįgaliesiems centre; 

2021-12-10 Insulto prevencijos, diagnostikos ir gydymo naujienos; 

2021-12-10 Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai; 

2021-12-17 Autizmas: ką reikia žinoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams?;  

2021-12-29/12-28 Grupės supervizijos procesas. 
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7. Projektinė veikla 

 

 Įgyvendintas ES lėšomis finansuojamas projektas „Paslaugų organizavimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ I etapas 

skirtas įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. 

 Įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Paslaugų organizavimo ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste“ II etapas. 

 Įgyvendinamas ES projektas „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“. 

 

8. Informacijos sklaida 

 

Įstaigos veiklos viešinimas: 

 Informaciniai pranešimai buvo nuolat viešinami/pateikiami socialiniame tinkle „Facebooke“; 

  Interneto puslapyje www.klaipedoslakstute.lt buvo patalpinti 109 informaciniai pranešimai; 

 Jaunimo su negalia kūrybinių darbų paroda Lietuvos Respublikos Seime „Atrask spalvų 

pasaulį“. Įstaigos jaunuolio E.T. kūrybinis darbas komisijos puikiai įvertintas, 2021-06-19, 

https://www.klaipedoslakstute.lt/apie-mus/spauda/; https://www.atspindziai.lt/kaisiadoriu-

kulturos-centras-kartu-su-guboja-surenge-paroda-seime; 

 Dalyvavimas virtualaus tarptautinio neįgaliųjų teatrų festivalyje „Širdys vilčiai plaka“ 

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ lėlių spektaklio „Kelionė“ pristatymas, 2021-05-27, 

https://www.klaipedoslakstute.lt/tarptautinis-neigaliuju-teatru-festivalis-sirdys-vilciai-plaka/; 

 Lakštučių g. 6 dienos centro bendruomenės sukurto šokio „Jerusalema“ skirto Europos 

judumo savaitei, viešinimas įstaigos socialiniame tinkle, 2021-07-01, 
https://www.klaipedoslakstute.lt/stovyklos-sokis-jerusalema/; 

 Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akreditavo 

įstaigą 2 JST programos savanoriams, 2021-11-05, 

https://jrd.lt/informacijajaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/organizacija?id=1187; 

 Įstaiga tapo Europos Jaunimo sostinės „Metų Nugalėtoja“, 2021-12-17, 

https://www.klaipedoslakstute.lt/metu-nugaletojas/; Klaipėda perduos Europos jaunimo 

sostinės titulą (klaipeda.lt). 

 

 

Direktorė                        Danutė Daukantienė 
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https://www.klaipedoslakstute.lt/tarptautinis-neigaliuju-teatru-festivalis-sirdys-vilciai-plaka/
https://www.klaipedoslakstute.lt/stovyklos-sokis-jerusalema/
https://jrd.lt/informacijajaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/organizacija?id=1187
https://www.klaipedoslakstute.lt/metu-nugaletojas/
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-perduos-europos-jaunimo-sostines-titula:2327
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-perduos-europos-jaunimo-sostines-titula:2327

