
 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

Bendrosios socialinės paslaugos 

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos, priežiūros, transporto 

organizavimo. 

 

Dienos socialinės globos paslaugos 

 Palaikančio sveikatos priežiūros, socialinės-kultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos reiklingos pagal asmens savarankiškumo lygį. 

Dienos socialinės globos paslaugos (jeigu asmuo yra sunkios negalios) yra finansuojamos iš Valstybės biudžeto 

tikslinės dotacijos ir asmens mokesčio už paslaugas (20% ar 30% asmens pajamų, procentų dydis nustatomas 

atsižvelgiant į šeimos pajamas) Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka. 

 

DIENOS GLOBOS SKYRIUJE VYKDOMOS ŠIOS PROGRAMOS 

 

I. Suaugusių neįgalių asmenų dienos socialinė globa  

Paslaugos teikiamos 17suaugusių asmenų. Organizuojant užimtumą visą darbo dieną  

 7.00- 18.00 valandomis. 

II. Mokyklinio amžiaus neįgaliųjų vaikų popamokinis užimtumas 

Paslaugos teikiamos 37 vaikams 3- 4,5 val. kasdien po pamokų: vaikai užimami 14.30-19.00 valandomis  

( įskaitant parvežimą autobusiuku namo). 

III. Mokyklinio amžiaus neįgaliųjų vaikų vasaros užimtumas liepos-rugpjūčio mėn.  

Paslauga teikiama 25 vaikams (pagal planą).  Organizuojamas vaikų užimtumas visa darbo dieną 7.00-18.00 

valandomis. 

 

I. Suaugusių neįgalių asmenų dienos socialinė globa 

Suaugusių programoje dirba 2 socialiniai darbuotojai, kurie vykdo dienos  užimtumą bei organizuoja darbines 

veiklas dirbtuvėlėse: 

 

• „Pirografijos”-medžio deginimo dirbtuvės 

Lankytojai  supažindinami su mediena ir jos savybėmis, ruošia medinių lentelių pagrindus magnetukų gamybai 

( šlifuoja, trina lenteles), degina pasirinktą paveikslėlį ant lentelės. 

     



• Rankdarbių dirbtuvės 

Lankytojai mokomi dekupažo meno. Dekupažo būdu dekoruoja magnetukus, dovanų dežutes.  

Kuria įvairius darbelius iš popieriaus- daro temines atvirutes, pieštukines, dovanų įpakavimo maišelius, dėžutes. 

Ruošia įvairius darbelius-dovanėles iš atnrinių žaliavų.   

• Natūralaus muilo gamyba 

Buitinėmis sąlygomis dirbtuvėlėse verdamas  muilas. Kiekvienas lankytojas turi pasirinkti tinkamas tam 

priemones, jas sumaišyti, išsirinkti norimą kvapą, spalvą, formą. 

• Vilna apveltas muilas 

Natūralia vilna apveliamas muilas, kuris tampa muilu-kempine. Tai puiku natūrali kempinė. 

 

Suaugusių programos lankytojai vykdo šiuos projektus: 

• „Parduotuvė“- kiekvieną penktadienį  lankytojai eina į parduotuvę apsiprekinti. Skatinami tėvai prisidėti ir 

pateikti savo užsakymus, taip pat vykdomi centro darbuotojų užsakymai. 

• „Maisto ruošimas“- kiekvieną rytą lankytojai tepasi sumuštinius sau ir draugui, kuriam reikia pagalbos. 

Kiekvieną savaitės antradienį ir ketvirtadienį lankytojai patys gamina sau pietūs. Ruošia daržoves sriubai: skuta, 

pjausto bulves, morkas. Gamina antrąjį patiekalą bei salotas. 

• “Daržas”- lankytojai su asistentų pagalba prižiūri jiems paskirtą žemės plotą. Jame augina daržoves, 

prieskonius. Rudenį visi džiaugiasi šviežiu derliumi.    

• “Darbinių įgūdžių lavinimas viduje ir kieme- ugdomi namų ruošos darbai,  kasdieninės savitvarkos darbai. 

Lavinami ir ugdomi kiemo tvarkymo darbai. 

• “Pagalba draugui”- lankytojai skatinami padėti mokyklos draugams, taip pat sutikti bei palydėti svečią iki 

jam reikiamos vietos, sutvarkyti bendrąsias erdves prieš ir po renginio. 

Neformalaus ugdymo specialistai veda šias papildomo užimtumo programas: 

• Dailė 

• Muzika 

• Keramika  

• Muzikos terapija 

 

 

 

 



 

Suaugusių programoje dirba sveikatos užimtumo specialistai: 

• Kineziterapeutas, veda individualius ir grupinius užsiėmimu      

• Masažistas, masažuoja pagal gydytojo paskyrimą 

• Ergoterapeutas, dirba individualiai su lankytoju. 

   

II. Mokyklinio amžiaus neįgaliųjų mokyklinio amžiaus vaikų popamokinis užimtumas 

Pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių grupių popamokinį užimtumą vykdo 4 socialiniai pedagogai, kurie 

organizuoja šias užimtumo programas: 

 

• Sportiniai- judrieji žaidimai- moko žaisti judriuosius žaidimus savarankiškai ir grupėmis. Pratinant dalyvauti 

vikrumo, greitumo, erdvinės orientacijos reikalaujančiuose žaidimuose. Skatinant laikytis elementarių žaidimo 

taisyklių, derinti judesius,lavinti koordinaciją. 

• Rankdarbių programa- pagal metų laikų temas ir numatytus projektus daromi bendri darbeliai iš plastelino, 

popieriaus, gamtinės medžiagos, tekstilės. 

  Pradinio ugdymo grupės popamokinį užimtumą vykdo neformalaus ugdymo pedagogai, kineziterapeutai bei 

socialinis pedagogas: 

• Muzikos terapija 

• Molio terapija 

• Sportinė veikla 

• Kūrybinė veikla-rankdarbiai 

 

III. Mokyklinio amžiaus neįgaliųjų vaikų vasaros užimtumas liepos-rugpjūčio mėn. 

Vaikų dienos užimtumą vasaros metu vykdo grupių darbuotojai ir socialiniai darbuotojai. Pirmoje dienos pusėje 

visi dalyvauja bendrose kūrybinėse ir edukacinėse veiklose, sportiniuose žaidimuose bei darbinėse užduotyse.  

Po pietų vyksta laisvi stalo ir didaktiniai žaidimai, individualūs užsiėmimai pagal poreikį grupėje arba lauke. 

    

   


