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Dar godžiai gaudantis saulės spindulius, lyg kasas supynęs besiplaikstančius voratinklius, dosniai 

mus apdovanojęs šviežiomis daržovėmis, prinokusiais obuoliais, miškus numarginęs spanguolių raudoniu, 

krepšius prikrovęs grybų, takus nubarstęs kaštonais, atsisveikindamas su strazdanota vasara, pasiruošęs dažų 

paletę į mus atsigręžė ruduo. Šį ketvirtį – saulėti vasaros prisiminimai bei rudens pirmojo atstovo – rugsėjo 

įsimintinos ir mums svarbios akimirkos. 

 

Socialiniai darbuotojai profesinės 

šventės proga sulaukė ne tik gražių 

žodžių, padėkų, bet ir gardžių 

sveikinimų. Dėkojame Jurbarko 

evangelikų liuteronų parapijos 

diakonijai "Jurbarko sandora" už 

skanėstus! 

Rugsėjo 25 d. Jurbarko turizmo ir 

verslo informavimo centro šventėje 

sudalyvavome ir mes, linkėdami 

dar ilgų metų ir idėjų puošiančių rajoną. 

 

 

Džiaugiamės sulaukę labdaros siuntos iš 

Norvegijos. Ačiū Romualda Smilgiene, Vaida Zebrauskiene už iniciatyvą, bendrą 

darbą, komunikaciją. Visiems Vestfoldo Lietuvių Bendruomenė prisidėjusiems ir 

padėjusiems sklandžiai atvykti iki mūsų. Taip pat ačiū USN - Universitetet i Sørøst-

Norge už labdarą.  

Smagu, 

jog mūsų 

įstaigos 

neįgaliųj

ų dienos 

centro iniciatyva „KURIAME 

TAIKIĄ BENDRUOMENĘ“, 

rugsėjo 21 d. Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 

bendruomenės narių buvo 

sėkmingai perduota Jurbarko 

rajono savivaldybės viešajai 

bibliotekai. Mes galime daryti 

pokytį! 

Įstaigoje sertifikuota 

kokybės vadybos sistema 

 
2020-09-08 VšĮ "Jurbarko 

socialinės paslaugos" 

sertifikuota kaip sėkmingai 

įdiegusi kokybės vadybos 

sistemą, vadovaujantis LST EN 

ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimais. 

SVAJOKLIAI 
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_________________________________________________________________________________________ 

Gėlėta poezijos vasara 

 

Liepos 1 dieną, po ilgai trukusio karantino periodo, 

Eržvilko senelių globos namuose senjorai ruošėsi 

šventiniam susitikimui su artimaisiais ir svečiais. 

Konstantino Glinskio  teatro suteiktos šiltos 

akimirkos, svečių palinkėjimai, dainos, artimųjų 

buvimas šalia – tądien  buvo didžiausias stimulas 

šypsotis, mylėti, tikėti ir džiaugtis gyvenimu. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

Parodos atidarymas ir pasimatymas su jūra 

Š. m. rugpjūčio 3 d. VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgalieji Klaipėdos apskrities viešojoje 

I. Simonaitytės bibliotekos galerijoje 3A pristatė 

savo kūrybos parodą „Atradimai“. Parodą 

Klaipėdos miesto svečiai ir gyventojai galėjo 

pamatyti visą rugpjūčio mėnesį. 

Esame dėkingi bibliotekos direktorės pavaduotojai 

Kristinai Kundrotienei ir renginio kuratorei Arinai 

už šiltą priėmimą, gražius žodžius ir atminimo 

dovanas. 

Kad diena taptų dar turiningesnė, iškart, po 

parodos atidarymo neįgalieji patraukė Melnragės 

link. Nei apsiniaukęs dangus, nei kūną prausiantis 

lietus nesutrukdė pasimatymui su jūra... 
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_________________________________________________________________________________________

Vasaros stovyklos akimirkos 

 

Praūžė, jau tradicine tampanti, vaikų vasaros stovykla. Liepos 

28-30 dienomis globos centras pakvietė net vienuolika, 

globėjų šeimose augančių, vaikučių sudalyvauti 

nuotaikingoje vasaros stovykloje. Vaikų laukė smagios 

veiklos, lobio paieška, muilo burbulų šou, žygis laukinėje 

gamtoje, vakarai laužo šilumoje ir gausus būrys naujų draugų. 

Džiaugiamės, kad užsimezgusi draugystė tarp stovyklautojų ir 

patirti nuotykiai liks ilgai atmintyje. 

Apie socialinį darbą ir atvejo vadybą 
 

Socialiniame darbe labai svarbios 

nuolat atsinaujinančios žinios ir 

gebėjimas informatyviai ir 

prieinamai pateikti klientui 

reikalingą informaciją. Tad 

rugpjūčio 7 d. VšĮ „Jurbarko 

socialinės paslaugos“ Pagalbos 

šeimai paslaugų skyriaus 

socialiniai darbuotojai darbui su 

šeimomis dalyvavo savitarpio 

mokymuose „Šeimos finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“. Mokymus organizavo skyriaus vadybininkės 

Kristina Butkienė ir Ramutė Matijošaitienė.  

Socialinės darbuotojos darbui su šeimomis, patiriančiomis riziką, išklausė teorinę dalį ir atliko  praktinę 

užduotį, įgijo naujų bei atnaujino turimas žinias apie Valstybinėje šeimų ir vaikų rėmimo sistemoje priimtus ir 

nuo 2020 m. įsigaliojusius pakeitimus, reikalingus dirbant su klientais.  

 

Vasaros palydėtuvės 

 

Oras nepagailėjo saulės 

spindulių ir šilumos, tad 

Eržvilko senelių globos 

namų gyventojai 

rugpjūčio 31 –osios 

vidurdienį skyrė 

atsisveikinimui su vasara. 

Atvyko svečiai – Girdžių 

seniūnijos neįgaliųjų ansamblis, vadovaujamas O. Patašienės.  

 

Skambėjo eilės, dainos. 

Vaišinomės pyragu, arbata, 

svečių lauktuvėms atvežtu 

didžiuliu sūriu ir medumi.  

Paskanavę, pasidžiaugę 

bendryste, atsisveikinome 

linkėdami vieni kitiems būti 

sveikais ir sulaukti kitos 

vasaros. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra ir 

gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims“ įgyvendinimo akimirkos 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų 

globos namų gyventojai džiaugiasi galimybe 

augti ir tobulėti. Įstaigoje įgyvendinamo projekto 

„Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims“ viena iš veiklos 

krypčių – ugdyti socialinius įgūdžius pasitelkiant 

darbinę veiklą. Nors projekto įgyvendinimas dar 

tik įsibėgėja, tačiau jau dabar neįgalieji – 

drąsesni, kai sėdasi prie siuvimo mašinos. O 

tokios mažos pergalės, kaip tiesiai nusiūta siūlė, 

savarankiškai užbaigtas naujas kūrinys jiems 

suteikia pilnatvės ir pasitenkinimo džiaugsmą. 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Jurbarko Viltis“ ir finansuojamas iš Europos 

socialinio fondo bei Jurbarko rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

Laikas prisiminti mįsles 

Eržvilko senelių globos namuose linksma 

popietė „Menu mįslę keturgyslę“ sukvietė 

mėgstančius mįsles. Mįslė vijo mįslę, nors teko 

pasukti galvą surandant teisingą atsakymą, tačiau 

puiki nuotaika, juokas tvyrojo aplink. Dalyvavo 

dvi komandos ir viena kitai nusileisti nesiruošė. 

Laimėjo draugiškas bendravimas. Tačiau 

nusprendėme, kad mįslių turnyrų reikia dažniau. 

 

Žodis gydo, muzikos garsai sušildo 

 

         Eržvilko senelių globos namų  gyventojai 

sulaukė  Eržvilko našlių klubo „Siūbuona“ narių, 

su  muzikos garsais, literatūriniu pasakojimu ir 

mini spektakliu.  Senjorai džiugino senjorus. 

Negailėjome plojimų, liejosi juokas, bendri ir 

nuoširdūs pokalbiai tarsi nubraukė rūpesčių ir 

metų naštą. Tiek nedaug tereikia, kad pasijustum 

laimingas: gero bendraamžio žodžio, 

išsipasakojimo, pabuvimo kartu. 
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_________________________________________________________________________________________ 

Basomis per spalvingą taką 

Š. m. rugpjūčio 18 d. VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų globos namų gyventojai 

rytą pradėjo įstaigos pušyne susitelkę bendram 

tikslui – pripildyti įvairiausiomis gėrybėmis 

sveikatingumo taką. O po vieningo darbo, patys 

drąsiausi,  kartu su įstaigos darbuotojomis iškart 

jį išbandė ir pasidalino naujais pojūčiais. Smėlis, 

žvyras, akmenukai, medžio šakos, drožlės ir 

labiausiai basas pėdas „išbudinantys“ 

kankorėžiai – energijos užtaisas ne tik vienai 

akimirkai, bet ir visai dienai. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



www.jurbarkosp.lt                                                                            www.facebook.com/jurbarkosocialines/ 7 
 

 

 

Didėja Jurbarko krašto globėjų bendruomenės ratas 

Rugsėjo 3 dieną įstaigoje pasibaigė 7 dalių mokymai pagal pagrindinę  

globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, asmenims, 

ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais) ar budinčiais globotojais. 

Liepos - rugsėjo mėnesiais šeši šaunūs būsimi globėjai (rūpintojais) 

sąžiningai lankė pasirengimo tapti globėjais mokymus, aktyviai 

įsitraukė į mokymų metu pateiktas užduotis, stengėsi priimti visą 

informaciją, dalinosi savo patirtimi,  mokymų dalyviai palaikė ir 

išklausė vienas kitą.  

Rugsėjo 3 d. atsisveikinimo dovanėles įteikėme tik penkiems dalyviams baigusiems mokymus pagal pagrindinę 

dalį, viena dalyvė toliau tęsia mokymus ir siekia išklausyti dar 6 specializuotų mokymų temas, skirtas 

asmenims norintiems tapti budinčiais globotojais.  

Labai džiaugiamės šiais motyvuotais ir ryžtingais būsimaisiais globėjais. Linkime šiame ypatingame, tačiau 

nelengvame vaiko globos procese džiugių akimirkų, gyvenimiškos pilnatvės ir vidinės ramybės.   

Rugpjūčio mėnesį paminėti gražūs jubiliejai 

 

Eržvilko senelių globos namų gyventoją Bronislavą Ivanauskaitę 

sveikinome 90 - ties metų jubiliejaus proga. O įstaigos neįgaliųjų 

globos namų gyventojas Gediminas Šiugžda paminėjo 65 - erių 

metų sukaktį. Šiltos, jautrios ir smagios akimirkos su tais, kurie 

visada šalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruopštumo, kantrybės ir užsispyrimo rezultatas 

 

Po ilgo ir kruopštaus darbo, rugpjūčio 19 d., VšĮ 

„Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos 

centro lankytojos Aistės Belevičiūtės kūrybinė 

skiautinių paroda „Spalvų magija“ papuošė įstaigos 

sienas. Su dideliu užsidegimu ir meile kuriami 

paveikslėliai atnešė spalvų ir šviesių minčių 

kiekvienam, kuris sustojo į juos pasižvalgyti. 

Besirūpindama savo dvasine sveikata, Aistė tuo 

pačiu apdovanojo ir mus... 

 Na, o globos namų gyventojo Egidijaus Grybausko 

asmeninę parodą „Kalbu spalvomis“, nuo rugpjūčio 

mėn. 22 d. visą mėnesį buvo galima pamatyti Jurbarko krašto muziejuje. 
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_________________________________________________________________________________________ 

Tradicinės, bet netradiciškos 

sporto varžytuvės 

Rugsėjo 25 d. įvyko jau tradicija 

tapusios VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro 

organizuojamos sporto varžytuvės. 

Tačiau šiemet, dėl susiklosčiusių 

aplinkybių saugant save ir kitus, 

tradicinės varžytuvės vyko 

netradiciškai. Kasmet į bendrą būrį 

susirinkdavęs gausus būrelis draugų 

iš Šakių, Adakavo, Paluobių, 

Raseinių, šįkart sportinę aistrą 

išreiškė kitaip. Nuotaikingai, 

linksmai ir išradingai užduotis 

neįgalieji atliko nuotoliniu būdu. 

Džiaugiamės, kad taip pirmą kartą 

įvykusios sportinės varžytuvės 

netapo kliūtimi norui bendrauti, 

vienytis ir džiaugtis galimybe daryti 

kažką įdomaus ir gero tiek dėl 

savęs, tiek dėl kitų. 

    

 

 

 

 


