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VŠĮ Socialinės Terapijos Namai 

Įmonės kodas 304834525 

registracijos adresas Vyturių g. 2-32, Raudondvario k. Kauno raj.,  

veiklos adresas J. Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj.  

mob. tel. 868735050, el. paštas: akvila@akvila.lt 

 

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

VŠĮ Socialinės terapijos namai (toliau – Akvila), įm. kodas 304834525, įsteigta 2018 m. 

balandžio 26 d., yra  pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

turintis paramos gavėjo statusą, nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, registro tvarkytojas – 

Valstybės įmonė Registrų centras. 

Registracijos adresas – Vyturių g. 2-32, Raudondvario k., Kauno raj. 

Veiklos vieta - J. Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj. 

VŠĮ “Socialinės terapijos namai” yra nepelno siekianti organizacija, veikianti socialinėje, 

švietimo ir kitose susijusiose srityse ir teikianti socialinės terapijos ir kompleksines socialines 

paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimų nariams, globėjams ir rūpintojams. VŠĮ 

“Socialinės terapijos namai” siekia kurti gyvenimo būdą, besiremiantį antroposofinėmis 

įžvalgomis ir vertybėmis. Socialinė terapija leidžia sukurti aplinkybes tiek įstaigos viduje, tiek 

išorėje, kuriose žmonės su intelekto negalia gali būti nepriklausomi, savarankiškai priimti 

sprendimus, individualiai tobulėti, realizuoti save saugioje socialinėje plotmėje.  

Veiklos tikslas: siekti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų (toliau - 

Namiškiai) orios būties, ugdyti ar kompensuoti tokių asmenų gebėjimus savarankiskai rūpintis 

asmeniniu ir visuomeniniu gyvenimu, teikiant antroposofinės socialinės terapijos ir bendrąsias 

socialines paslaugas; 

Pagrindinė Akvilos veikla – socialinės paslaugos.  

Pagrindinė veiklos rūšis – socialinės globos veikla, švietimui būdingų paslaugų veikla, 

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su neįgaliais asmenimis veikla.  
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Veiklos uždaviniai: 

▪ vykdyti dienos socialinės globos paslaugų Namiškiams ir pagalbos jų šeimos nariams 

programą; 

▪ vykdyti laikino atokvėpio paslaugų programą; 

▪ kurti aplinką, kurioje kiekvienas narys yra vertingas ir įneša indėlį į bendruomenės 

gyvenimą pagal savo galimybes; 

▪ teikti Namiškiams socialinės terapijos ir socialinės priežiūros paslaugas, ugdyti jų 

socialinius įgūdžius, teikiant darbo terapijos, užimtumo ir laisvalaikio organizavimo, 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, psichologinės pagalbos ir kt. paslaugas; 

▪ organizuoti kultūrines veiklas, šventes, įtraukiant Akvilos bendruomenę (namiškius, jų 

tėvus/globėjus, darbuotojus, bendraminčius, kitas bendruomenes), dalyvauti socialiniame 

gyvenime, siekti Namiškių integracijos bei inkliuzijos į visuomenę; 

▪ bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių socialinės terapijos centrais, 

ugdymo, darbinio mokymo, poilsio įstaigomis ir organizacijomis bei įvairiais fondais, siekiant 

didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą;  

▪ organizuoti su Akvilos veikla susijusius seminarus, konferencijas, paskaitas bei kitus 

renginius; 

▪ organizuoti reabilitacijos ir poilsio stovyklas neįgaliesiems; 

▪ burti darbuotojų komandą, kurioje per asmeninį kiekvieno augimą tobulėtų ir visa 

bendruomenė; 

 

DUOMENYS APIE AKVILOS DALININKUS, VADOVUS,  

BENDRUOMENĖS NARIUS 

 

1. Akvilos steigėjai ir dalininkai 2019 12 31: 

STEIGĖJAS/DALININKAS ĮNAŠO VERTĖ, Eur 

Lorita Kulakauskienė 300 

Lina Januševičienė 400 

Daiva Jankuvienė 300 

Jolita Čilvinaitė 400 
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2. Akvilos steigėjai ir dalininkai 2020 12 31: 

STEIGĖJAS/DALININKAS ĮNAŠO VERTĖ, Eur 

Lorita Kulakauskienė 300 

Lina Januševičienė 400 

Daiva Jankuvienė 300 

Jolita Čilvinaitė 400 

Lina Samuolytė 200 

 

3. Akvilos valdyba 2020 12 31: 

Valdybos pirmininkė - Daiva Jankuvienė. 

Nariai: Jolita Čilvinaitė, Lorita Kulakauskienė, Lina Januševičienė, Lina Samuolytė, Jūratė 

Sodeikienė, Aušra Drevininkaitienė. 

4. Akvilos vadovai: 

Administratorė Jolita Čilvinaitė, 2018 01 26 – 2020 05 31 laikotarpiu. 

Administratorė Lina Samuolytė, paskirta nuo 2020 06 01.  

5. Akvilos bendruomenė: namiškiai, jų tėvai/globėjai, bendradarbiai (darbuotojai), 

dalininkai, valdybos nariai, savanoriai, bendraminčiai.  

 

2020 M. TEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 

1. Informavimo paslaugos 

2. Konsultavimo paslaugos 

3. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 

4. Transporto organizavimo paslaugos 

5. Socialinės – kultūrinės paslaugos 

6. Asmeninės higienos ir patalpų priežiūros paslaugos 

7. Socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

8. Darbinių įgūdžių formavimo paslaugos 

9. Laisvalaikio organizavimo paslaugos 

10. Sveikatos priežiūros paslaugos 

11. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos (ateityje) 

12. Kitos paslaugos, reikalingos klientui pagal jo savarankiškumo lygį 
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AKVILOS VEIKLA 2020 M.  

2020 m. Akvila teikė dviejų rūšių socialines paslaugas: 

- dienos socialinės globos centro ir  

- socialinių dirbtuvių.  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS. Dienos centras veikia nuo 2018 m. 

spalio 1 d. Metų pradžioje centrą lankė 9 namiškiai, metų pabaigoje - 16. Per 2020 metus buvo 

pasirašytos septynios dienos centro paslaugų sutartys su Kauno rajono ir Kauno miesto 

gyventojais. Dienos centras veikė nuo 8 val. iki 17 val. 

Dienos centre veiklos vykdomos dirbtuvių principu, kai kartu jose dirba 2 bendradarbiai 

ir 3-7 namiškiai, visi į veiklą įdeda tai, ką gali geriausio. Įvertinamos bet kokio dydžio pastangos, 

kurios atliekamos dėl bendruomenės. Akviloje veikia 4 nuolatinės dirbtuvės, kuriose žmonės su 

intelekto negalia, padedami bendradarbių, dirba kiekvieną dieną: virtuvės dirbtuvės, rankdarbių 

dirbtuvės, lauko darbų dirbtuvės, popieriaus dirbtuvės. Taip pat vyksta kitos periodinės ar 

laikinos veiklos dirbtuvės – valymo, maisto banko parvežimo ir rūšiavimo, apsipirkimo ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALINĖS DIRBTUVĖS. Nuo 2020 m. birželio 1 d. Akviloje veikia Socialinės 

dirbtuvės pagal 2019-12-11 partnerystės sutartį, įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Nuo 

globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Šiose socialinėse dirbtuvėse gaminami 

sąsiuviniai Valdorfo pedagogikos mokykloms pagal užsakymus. Dirbtuvėse vienu metu dirba 10 

namiškių nuo 3 iki 6 val. per dieną. 
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DARBAS KARANTINO LIETUVOJE METU. 2020 m. paskelbtas karantinas visame 

pasaulyje padarė įtaką visoms mūsų veikloms ir sustabdė jas du kartus: pavasarį (nuo kovo 16 d. 

iki gegužės 19 d.) ir rudenį (nuo spalio 23 d. iki metų pabaigos).  

Mūsų centrą lankantys namiškiai ir jų šeimos buvo labai sunerimusios dėl karantino, nes jų 

vaikai/globotiniai su proto/psichikos negalia stresavo, jiems buvo sunku suprasti, kodėl dienos 

centras uždaromas. Gelbėjant situaciją ir padedant tėvams/globėjams, ieškojome būdo, kaip 

bendrauti toliau. Buvo įdėta daug darbo ir darbuotojų bei savanorių pastangų, skubiai ruošiantis 

teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Buvo išsipirkta Zoom platforma, kiekvienų dirbtuvių vadovai 

ruošė savo dirbtuves perkelti į nuotolį. Manome, kad šis būdas pasiteisino, gavome tik teigiamus 

atsiliepimus iš šeimų, dažnai mūsų dirbtuvėse/užsiėmimuose dalyvavo ir patys tėvai. 

Internetinėje erdvėje vyko dirbtuvės ar užsiėmimai, atsižvelgiant į savaitės temą ir dieną: Ryto 

ratas, fizinio aktyvumo užsiėmimai, virtuvės dirbtuvės, namiškių susirinkimai, tvarkymosi 

dirbtuvės, muzikos, rankdarbių užsiėmimai, virtualios ekskursijos, uždarymo ratas ir kt. Daug 

dėmesio skyrėme asmens higienai ir saugai, taip pat akių mankštai ir pajudėjimo pertraukėlėms. 

Darbuotojai dirbo pilną 8 valandų darbo dieną, nes skyrė laiko ne tik darbui Zoom platformoje, 

bet ir individualiems pokalbiams su lankytojais ir jų šeimomis, dirbtuvių/užsiėmimų 

pasiruošimui, nuotoliniams susirinkimams, aptariant naujų paslaugų teikimo sėkmes ir nesėkmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudenį, nuo spalio 26 d. VŠĮ Socialinės terapijos namai pradėjo teikti paslaugas 

nuotoliniu būdu dėl dviejų priežasčių: 1. dėl privalomos 14 d. izoliacijos, įstaigos darbuotojai 

gavus covid-19 teigiamą testo rezultatą; 2. dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymo Kauno rajone esantiems dienos centrams veikti nuotoliniu būdu. 

Persikėlimas iš tiesioginio darbo į nuotolinį įvyko per vieną savaitgalį, todėl pirmoji savaitė buvo 

skirta nuolatiniams pokalbiams su šeimomis, su nerimaujančiais Akvilos lankytojais. Buvo 

parengtas nuotolinio darbo savaitės planas (pridedamas), susitarta su Akvilos savanoriais, kurie 

nebuvo saviizoliacijoje, dėl Maisto banko produktų pristatymo. Buvo apklausiamos šeimos, 
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kokių paslaugų jiems reikėtų saviizoliacijos metu ir jai pasibaigus. Domėjomės šeimų sveikata, 

ar neužsikrėtė namiškiai, jų tėvai/globėjai. Darbuotojai kasdien turėjo susirinkimus Zoom 

platformoje dėl darbų planavimo, prisiminėme pavasario karantino nuotolinio darbo patirtį, 

stengėmės nebedaryti tų pačių klaidų. Buvo atnaujintos nuotolinio darbo atmintinės namiškiams, 

tėvams, darbuotojams. Gruodžio mėn. paslaugas teikėme mišriu būdu: nuotoliniu per Zoom 

platformą, į namus ir tiesiogiai dienos centre, užtikrinant teisės aktų įgyvendinimą dėl saugumo. 

 

Akviloje metų pabaigoje dirbo 10 nuolatinių darbuotojų: vyr. socialinė darbuotoja,  

socialinės darbuotojos, socialinio darbuotojo padėjėjai, komunikacijos specialistė, 

administratorė. Nuolatos buvo teikiamos terapeutų paslaugos: kineziterapija, judesio ir pojūčių 

terapija, būgnų terapija, dailės terapija, vyko euritmijos užsiėmimai, konsultavo psichologė. Prie 

veiklos aktyviai prisidėjo 3 nuolatiniai savanoriai, 3 praktikantai.  

Namai organizavo bei kartu su Namiškiais palaikė aktyvų kultūrinį gyvenimą: vyko 

išvykos ir ekskursijos į įvairius istorinius, meninius, gamtos objektus, buvo švenčiamos 

valstybinės, kultūrinės ir religinės šventės, kurių metu buvo statomi spektakliai, dainuojamos 

dainos, buriantys visą Namų bendruomenę. Ypatingiausia metų šventė jau tradiciškai tampa 

Namų gimtadienis per Mykolines. Deja, 2020 m. covid - 19 ligos protrūkis ir karantinas visoje 

šalyje sumažino galimybes švęsti, todėl galėjome pakviesti tik pačius artimiausius bendruomenės 

narius ir draugus. 

2020 m. kovo mėnesį VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ atstovės dalyvavo Šiaurės Šalių 

Camphill Asociacijos metiniame susirinkime, kur susitarta, kad rudenį jo atstovai atvyks į 

Garliavą, su tikslu patvirtinti Akvilą kaip tikruosius asociacijos narius. Deja, to nebuvo galima 

padaryti dėl pasaulinės pandemijos. Nepaisant to, Jolita Čilvinaitė nuotoliniu būdu baigė 3 metų 

trukmės asociacijos organizuojamus Camphill Baltic Seminar mokymus ir tapo socialinės 

terapijos specialiste. Dvi bendradarbės rugsėjo mėnesį pradėjo šiuos mokslus.  

2020 m. rudenį buvo atsiskaityta už projektą, kuris suteikė finansinę galimybę metus 

laiko apmokėti lėšų pritraukėjo funkcijas vykdantį darbuotoją (angl. fundraiser). Šios paramos  

dėka paramos pritraukimas vyko labai aktyviai - visi patalpų įrengimo, įrangos bei inventoriaus, 

priemonių įsigijimo kaštai buvo dengiami paramos būdu gautomis lėšomis. Iš paramos lėšų 

Akvila gražino dirbtuvių patalpas ir puoselėjo dirbtuvių veiklas: išremontavome garažą ir jame 

įrengėme popieriaus dirbtuves, pastatėme ir nudažėme sodo namelį lauko darbų dirbtuvių 

įrankiams ir įrangai laikyti, įsigijome darbo įrankius ir reikalingą įrangą (ūkinę techniką, 

susegimo aparatą ir kt.).  
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Akvila bendradarbiavo ir draugystės santykius palaikė su kitomis organizacijomis 

Lietuvoje, kurios dirba su žmonėmis su intelekto negalia: Tapk laisvas, VŠĮ Galimybių 

dirbtuvės, SocActiva, Kauno Arkos bendruomene, Kovo 11-osios mokykla, Kauno rajono 

Dienos socialinės globos centru, Negalia turinčių asmenų centru „Korys“.  

Kitiems metams turime didelių planų, susijusių su tolesniu dalyvavimu ES 

finansuojamame projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Jo dėka 

įsigysime patalpas socialinėms dirbtuvėms ir žemės sklypą, kuriame bus pastatyti grupinio 

gyvenimo namai 10-čiai intelekto/kompleksinę negalią turinčių asmenų. Dėl šios priežasties 

intensyviai bendradarbiaujame su Kauno rajono savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis. Taip pat viskas paruošta Akvilos namo, adresu J. Biliūno g. 22, Garliava, 

Kauno raj., įsigijimui – tam pagalbą suteikė fiziniai ir juridiniai asmenys iš Lietuvos ir užsienio. 

Akvilos laukia intensyvūs metai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Administratorė Lina Samuolytė 


