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Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Panaudota 

lėšų  

(eurais) 

Vykdytų veiklų aprašymas 

(pagal kiekvieną vykdytą veiklą aprašoma kas buvo padaryta, nurodomos suteiktos paslaugos, jų teikimo 

laikotarpis, periodiškumas, paslaugas teikusių ir jas gavusių asmenų skaičius, kokioms išlaidoms buvo 

panaudotos lėšos ir kt.) 

1. Neįgaliųjų socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ar 

atkūrimas 

6000 Iš viso per 12 mėnesių suteiktos 4362 paslaugos. Jas gavo 68 asmenys, iš jų: 66 neįgalieji su psichikos negalia, 

2 neįgaliųjų artimieji. Paslaugas teikė 5 specialistai, iš jų 2 su negalia.  

 

 

1.1 Relaksacija  

 

 Užsiėmimuose dalyvavo 35 asmenys, iš jų - 33 su psichikos negalia. Jiems buvo suteiktos 176 paslaugos. 

Paslaugas teikė 1 darbuotoja. Veikla vyko sausio – gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos:  balandžio, rugpjūčio, 

rugsėjo mėn.) 

Relaksacijos metu 1 kartą per savaitę po 30 min. neįgalieji mokėsi neigiamų emocijų slopinimo, įtampos 

mažinimo technikų naudojant koncentruoto atsipalaidavimo pratimus, klausantis muzikos ir stebint gamtos 

vaizdus.  Lėšos panaudotos:  ekranui, patalpų eksploatacijos išlaidoms. 



  

1.2 Savipagalbos grupės  Užsiėmimuose dalyvavo  52 asmenys, iš jų 50 neįgaliųjų su psichikos negalia ir 2 šeimos nariai. Jiems buvo 

suteikta 481 paslauga. Paslaugas teikė 1 projekto vykdytoja. Veikla vyko sausio-birželio (0,5 mėn. atostogos 

birželio mėn.) ir rugsėjo-gruodžio mėn. 

Savipagalbos grupės vyko 1 kartą per savaitę, po 2 val. Jų metu vyko teminiai pokalbiai-diskusijos apie baimes 

ir kit.aktualias temas, naudojant informacinę metodinę medžiagą, perskaitytas knygas, peržiūrint teminius 

filmus. Bendravimui buvo naudojamas koučingo žaidimas „Points of you“.  

Lėšos panaudotos:  darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui, patalpų eksploatacijos 

išlaidoms,  švaros prekėms,  ryšių paslaugoms. 

1.3 Bendravimo įgūdžių lavinimas 

 

 Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimuose dalyvavo 62 asmenys, iš jų 60 neįgaliųjų su psichikos negalia ir 2 

šeimos nariai. Jiems buvo suteikta 1240 paslaugų. Paslaugas teikė 1 darbuotojas. Veikla vyko sausio – 

gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos: birželio-liepos mėn.), 3 kartus per savaitę po 2 val. Klubo patalpose 

kiekvieną dieną po veiklų neįgalieji individualiai ar grupelėse dalinosi savo įspūdžiai, probleminiais 

klausimais, žaidė stalo žaidimus.   

Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui, patalpų eksploatacijai,  

ryšių paslaugoms. 

1.4 Maisto ruošimo užsiėmimai 

 

 Veikla vyko sausio – gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos: birželio-liepos mėn.), 3 kartus per savaitę po 1 val. 20 

min. Paslaugas teikė 1 darbuotojas. Šias paslaugas gavo 56 asmenys, iš jų 54 neįgalieji su psichikos negalia ir 2 

šeimos nariai. Jiems buvo suteikta 1124 paslaugos.  

Dalyviai gamino lengvus patiekalus: virtė košę, sriubą, kepė blynus, gamino troškinius. Kiekvieno mėnesio 

paskutinį penktadienį organizavo  ir ruošė gimtadienio šventę, metų pabaigoje - Kalėdinę vakarienę vienišiems 

neįgaliesiems, Naujų metų šventę. 

Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui, patalpų eksploatacijai, 

maisto ir švaros prekėms. 

1.5 Patalpų, aplinkos tvarkymas 

 

 Veikla vyko vasario – gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos: liepos-rugpjūčio mėn.), 3 kartus per savaitę po 1 val. 

20 min. Paslaugas teikė 1 darbuotojas. Patalpas ir aplinką tvarkė  56 asmenys, iš jų 54 neįgalieji su psichikos 

negalia ir 2 šeimos nariai. Lankytojai turėjo sutvarkyti patalpas (145 m²), susitvarkyti po veiklų darbo vietą, 

išsiplauti savo indus, išnešti šiukšles, sutvarkyti aplinką lauke, sušluoti šiukšles. 

Jie gavo 1085 paslaugas.  

Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui, patalpų eksploatacijai, 

švaros prekėms.  

1.6 Psichologinis- psichoterapinis 

konsultavimas  

 Iš viso per 11 mėnesių 20 neįgaliųjų, suteikta 48 psichologinių konsultacijų.  

Vienos konsultacijos trukmė 1 valanda. Konsultacijos buvo teikiamos vasario – gruodžio mėnesiais. Paslaugas 

teikė 1 specialistė pagal atlygintinų paslaugų sutartį. 

 Konsultacijų metu  buvo dirbama nuo terapinio pokalbio iki konkrečių technikų taikymo. Neįgalieji 

psichologui padedant mokėsi geriau pažinti save, savo ligą, stiprino atsparumą neigiamiems dalykams, gerino 

tarpasmeninius santykius, sprendė žalingų įpročių keliamas problemas, didino motyvaciją pokyčiams. 

Lėšos panaudotos: specialistės konsultacijoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis apmokėti, patalpų 

eksploatacijos  išlaidoms. 



  

1.7 Kompiuterinis raštingumas 

(pradmenys, naudojimasis internetu 

ir pan.) 

 Iš viso per 12 mėnesių kompiuterinio raštingumo paslaugas gavo 20 asmenų su psichikos negalia.  Buvo 

suteiktos 95 paslaugos. Paslaugas teikė 1 darbuotoja. Veikla vyko sausio – gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos:  

balandžio, rugpjūčio, rugsėjo mėn.) 

Kompiuterinio raštingumo paslauga buvo teikiama 1 kartą per savaitę po 1 val. Neįgalieji buvo mokomi 

kompiuterinių pradmenų: naudojimosi internetu, elektroninio pašto, facebook naudojimosi galimybėmis ir pan. 

Lėšos panaudotos: kompiuterių remonto išlaidoms, kompiuterio įsigijimui, kanceliarinėms prekėms, interneto 

ryšiui. 

1.8 Pagalba kritinėje situacijoje 

 

 Paslauga buvo suteikta  5 neįgaliesiems, turintiems sunkų 20 proc.darbingumo  lygį. Iš viso suteikta 21 

paslauga. Paslaugas teikė 1 darbuotoja. Paslauga buvo teikiama sausio – gruodžio mėn.  (1 mėn. atostogos:  

balandžio, rugpjūčio, rugsėjo mėn.). 

Pagalba buvo teikiama  paūmėjus ligai, kai neįgalusis yra vienišas arba artimieji neturi galimybės padėti.  

Lėšos panaudotos: kurui, automobilio eksploatacijos išlaidoms, ryšių paslaugoms. 

2. Asmeninio asistento pagalba  165 Per 12 mėnesių buvo suteikta 92 paslaugos 18 neįgaliųjų. Paslaugas teikė darbuotojas pagal savanoriškos 

veiklos sutartį.  

2.1 Asmeninio asistento pagalba  Asmeninio asistento pagalba buvo teikiama sausio – gruodžio mėn.  Vidutiniškai 8 kartus  per mėnesį  po 4 val. 

Asmeninio asistento pagalbos reikėjo palydint neįgaliuosius į užimtumo veiklas ir po užimtumo veiklų į namus, 

palydint pas gydytoją, vaistininką ir kitas viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas.  

Lėšos buvo panaudotos: ryšio ir transporto  išlaidoms (nuolatiniams bilietams). 

3. Užimtumas įvairiuose amatų 

būreliuose ir klubuose 

3030 Iš viso per 12 mėnesių suteiktos 432 paslaugos, kurias gavo 46 asmenys su psichikos negalia. Paslaugas teikė 2 

specialistės.  

3.1 Rankdarbių užsiėmimai  Paslaugas teikė 1 darbuotoja sausio-birželio (0,5 mėn. atostogos birželio mėn.) ir rugsėjo-gruodžio mėnesiais. 

Neįgalieji 2 kartus per savaitę vidutiniškai po 3 val. ugdė darbinius įgūdžius atlikdami konkrečius darbus ar 

užduotis: gamino atvirukus šventėms, šventinius papuošimus, įvairius rankdarbius iš popieriaus, dekoravo 

patalpas, vėrė karoliukus ir gamino papuošalus, atliko medžio darbus, tvirtino lentynas. Neįgaliųjų darbai buvo 

pristatyti kalėdinio atviruko konkurse, neįgaliųjų darbų mugėse. Veikloje dalyvavo 44 neįgalieji, jiems buvo 

suteiktos 381 paslauga. Paslaugas teikė 1 specialistė projekto vykdytoja. 

Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui,  užimtumo priemonėms,  

patalpų priežiūros priemonėms,  patalpų eksploatacijai. 

3.2 Gamtininkų būrelis  Gamtininkų būrelis buvo vykdomas  gegužės- spalio mėnesiais, kartą per mėnesį. Dalyvavo 28 neįgalieji su 

psichikos negalia. Buvo suteikta 51 paslauga. Paslaugas teikė 1 darbuotoja. 

Gamtininkų būrelio nariai 6 išvykose rinko gamtines medžiagas (įvairias žoleles, gėles, lapus, giles ir pan.) jas 

džiovino ir naudojo rankdarbių užsiėmimuose, o taip pat rinko gydomųjų žolelių asmeniniam naudojimui.  

Lėšos  panaudotos: kurui, automobilio eksploatacijos išlaidoms. 



  

4. Meninių bei kitų gebėjimų 

lavinimas meno, kultūros 

būreliuose, kolektyvuose, 

klubuose. 

995 Iš viso per 11 mėnesių suteiktos 305 paslaugos, kurias gavo 19 asmenų, turinčių psichikos negalią. Paslaugas 

teikė 1 specialistas.  

4.1  Ansamblio  repeticijos 

(dainavimas) 

 Repeticijos vyko  1 kartą per savaitę po 4 valandas. Veikla vyko vasario – gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos:  

liepos ir gruodžio mėn.). 

 Neįgalieji dainavo, repetavo ruošdamiesi respublikiniams, miesto ir klubo renginiams. Dalyvavome:   

1. 2015-06-03 respublikinėje dainų šventėje „Uždainuokime kartu“ Rokiškyje,  

2. 2015-09-06 Sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje šventėje „Tau, Vilniau!“, 

3. 2015-12-02 Kauno sporto halėje Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimo šventėje, 

4. 2015-03-06 Kauno viešoji biblioteka, Radastų g.2-322, Visuotiniame narių susirinkime, 

5. 2015-12-28 Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, Vytauto pr. 52, Naujametiniame renginyje. 

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui,  

transporto nuomai, kelionių  išlaidoms į renginius (kurui ir bilietams), patalpų eksploatacijai. 

5. Sportinių gebėjimų lavinimas 

sporto būreliuose, klubuose 

1400 Iš viso per 11 mėnesių suteikta 721 paslauga, kurias gavo 45asmenys su psichikos negalia . Paslaugas teikė 1 

specialistas su negalia.  

5.1 Sporto užsiėmimai  Vasario- gruodžio mėn. (1 mėn. atostogos: liepos-rugpjūčio mėn.) 3 dienas  po 2 valandas neįgalieji sportavo 

klubo patalpose ir lauke.  Žaidė stalo tenisą, smiginį, šachmatais, krepšinį (sporto aikštelėje), vaikščiojo su 

šiaurietiško ėjimo lazdomis. Įsitraukusieji į sportinę veiklą pastebimai darėsi aktyvesni, geresnės nuotaikos.  

Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, garantiniam fondui, patalpų eksploatacijai. 

6. Iš viso 11590 Iš viso per 12 mėnesių suteikta 5912 paslaugų. Jas gavo 68 asmenys, iš jų: 66 su psichikos negalia, 2 

neįgaliųjų artimieji. Paslaugas teikė 5 specialistai, iš jų 2 su negalia. Klubas dirbo 4 kartus per savaitę.  

 

___Pirmininkė_______________                                    ______________                  Jolanta Stankūnienė 

(organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)                           (parašas)                           (vardas ir pavardė) 
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