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2021 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 – metų eigoje registracijos adresas tapo toks pat kaip ir veiklos – iš Vyturių 

g. 2-32, Raudondvario k., Kauno raj. pasikeitė į J. Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj. 

 

AKVILA organizaciją – socialinės 

terapijos namus - mes kuriame pagal pasaulinį 

CAMPHILL judėjimą, kai vadovaujantis 

Antroposofinės Socialinės Terapijos 

principais kiekvienas bendruomenės narys į 

bendrą gyvenimą deda tai, ką gali geriausio 

pagal savo galimybes. Lankytojai pas mus 

vadinami namiškiais, darbuotojai – 

bendradarbiais. 

AKVILA vizija – bendruomenė skirtingų 

galimybių žmonėms. Esame bendruomenė, 

kurioje atsižvelgiame į individualius poreikius, 

tačiau kartu teikiame šias paslaugas: 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, 

maitinimo organizavimo (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų 
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(skalbimo ir pan.) organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., socialinių įgūdžių 

ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų 

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.), darbo 

įgūdžių ugdymas (rankdarbių dirbtuvėse, virtuvės dirbtuvėse, lauko-ūkio darbų dirbtuvėse, popieriaus 

darbų dirbtuvėse, savarankiškas patalpų tvarkymas ir 

pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

transporto paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, 

reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

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.  

 

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; 
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▪ 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 2020 12 31: 

STEIGĖJAS/DALININKAS ĮNAŠO VERTĖ, Eur 

Lorita Kulakauskienė 300 

Lina Januševičienė 400 

Daiva Jankuvienė 300 

Jolita Čilvinaitė 400 

Lina Samuolytė 200 

 

2. Akvilos steigėjai ir dalininkai 2021 12 31: 

STEIGĖJAS/DALININKAS ĮNAŠO VERTĖ, Eur 

Lorita Kulakauskienė 300 

Lina Januševičienė 400 

Daiva Jankuvienė 300 

Jolita Čilvinaitė 400 

Lina Samuolytė 200 
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3. Akvilos valdyba 2021 12 31: 

Valdybos pirmininkė – Lina Samuolytė. 

Nariai: Jolita Čilvinaitė, Lorita Kulakauskienė, Lina Januševičienė, Aušra Drevininkaitienė. 

4. Akvilos vadovai: 

Administratorė Lina Samuolytė, paskirta nuo 2020 06 01.  

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

valdybos nariai, savanoriai, bendraminčiai.  

 

AKVILOS VEIKLA 2021 M.  

 

2021 m. Akvila teikė dviejų rūšių socialines paslaugas: 

- dienos socialinės globos centro ir  

- socialinių dirbtuvių.  

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS "AKVILA" 

Dienos centras veikia nuo 2018 m. spalio 1 d. Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 8 val. iki 

17 val. 2021 metų pradžioje Akviloje lankytojų buvo 16, metų pabaigoje lankytojų skaičius buvo 22 (iš 

jų – 12 Kauno rajono gyventojų, 1 – Kaišiadorių savivaldybės gyventoja, 9 – Kauno miesto).  

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. 
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2021 metai prasidėjo karantinu Lietuvoje, sausio ir vasario mėnesiais Akvilą lankė po 5-7 

namiškius kasdien, pasikeisdami dienomis, o visi kiti draugavome zoom platformoje. Pagal poreikį 

teikėme paslaugas ir į namus.  

Vasario 11 d. pasirašėme Akvilos namo J. 

Biliūno g. 22, Garliavoje, pirkimo sutartį. Prie 

pirkimo prisidėjo visa bendruomenė, rėmėjai, 

fondas. Kovo mėnesį visi sutarėme dėl grįžimo 

nuo ekranų į Akvilą, pratinomės prie kaukių ir iš 

naujo prie dirbtuvių ir vienas kito. 

Atsinaujinusios pasitiko rankdarbių dirbtuvės, 

rėmėjų dėka įkūrėme 3 a. dirbtuves.  

Kovo mėnesį pradėjome samdyti įmonę 

pavežėjimo paslaugai.  

Gegužės 26 d. pasirašėme naujų patalpų įsigijimo sutartį – Europos Sąjungos projekto dėka 

nusipirkome patalpas socialinėms dirbtuvėms adresu S. Lozoraičio g. 24-1a, Garliavoje. Nors Lietuvoje 

karantinas baigėsi liepos mėn., ekstremalioji padėtis išliko, nepaisant to, turėjome gražų Mykolinių 

spektaklį Garliavos bibliotekoje bei su tėvelių pagalba surengtą šventę Akviloje – kalbantis su namiškiais 

apie metų prisiminimus, šią dieną jie įvardija kaip įsimintiniausią.  

Esame apsisprendę, kad jeigu namiškiai turi savo individualius planus, tai ir bendradarbiai turi 

tokius turėti – dėl to kiekviena darbuotoja turi savo tobulėjimo planą ir stengiasi jį vykdyti. Norisi ir 

asmenine, ir profesine prasme būti geriausia savo paties versija. Taigi metų eigoje dalyvavome ir 

Lietuvos, ir užsienio mokymuose įvairiomis temomis: nevyriausybinių organizacijų valdymo, finansų, 

konfliktų sprendimo, agresijos valdymo, spec. poreikių asmenų ugdymo, piktogramų naudojimo ir kt.  

Metus užbaigėme Advento spirale, bendradarbių savirefleksijomis ir didele viltimi, kad Akvila, 

kaip socialinės globos įstaiga, nebus uždaryta į karantiną 2022 m. 

  



 
 

6 

 

 

SOCIALINĖS DIRBTUVĖS "PILNOS ŠIRDYS" 

 

Nuo 2020 m. birželio 1 d. Akviloje veikia Socialinės dirbtuvės pagal 2019-12-11 partnerystės 

sutartį su Neįgalių reikalų departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 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 valandų per dieną. Jiems padeda 3 darbuotojai: 

socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas ir dirbtuvių meistras. Taip pat projekte 0,5 etato 

krūviu dirba rinkodaros specialistas, kuris atsakingas už produktų pristatymą rinkoje, užsakovų paiešką, 

komunikaciją ir pan.  
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2021 metų sausio-birželio mėnesį socialinės dirbtuvės sukūrė savo naują prekės ženklą PILNOS 

ŠIRDYS, taip pat jo logotipą, vizualinį stilių, rudenį startavo interneto svetainė, socialinių tinklų 

paskyros, kuriose komunikuojama apie 

socialinių dirbtuvių veiklą, produktus, 

pasiekimus. 

 

2021 m. II ketvirtį VŠĮ "Socialinės terapijos 

namai" pagal 2020 12 08 partnerystės su Kauno 

rajono savivaldybe sutartį, kuria įgyvendina 

projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros 

tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems 

proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono 

savivaldybėje“, socialinių dirbtuvių reikmėms 

įsigijo patalpas A. Lozoraičio g. 24-1A, 

Garliavoje. Šios patalpos 2022 m. projekto 

lėšomis bus suremontuotos ir įsigyta nauja įranga, baldai reikalingi socialinių dirbtuvių veiklai.   

 

Viena iš socialinių dirbtuvių lankytojų ir socialinių 

dirbtuvių socialinė darbuotoja buvo atrinktos dalyvauti SADM 

projekte "Socialiniai darbuotojai keičia gyvenimus", kurio metu 

buvo nufilmuotas socialinis video klipas, parengtas straipsnis, 

lauko reklamos stendas.   

 

 

2021 metų pabaigoje gavome akreditaciją teikti 

socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo 

paslaugoms suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms. 
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KITOS VEIKLOS 

Pagal 2020 12 08 partnerystės su Kauno Rajono Savivaldybe sutartį, kuria įgyvendina projektą 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) 

psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje“ gruodžio mėnesį Kauno rajono savivaldybė dar suspėjo 

įsigyti žemės sklypą, kuriame bus pastatyti grupinio gyvenimo namai, kuriuose ateityje teiksime 

apgyvendinimo paslaugas 10-čiai intelekto/kompleksinę negalią turinčių asmenų. 

Taigi 2021 metų pabaigoje Akviloje dirbo 14 nuolatinių darbuotojų: vyr. socialinė darbuotoja, 

socialinės darbuotojos, socialinio darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistė, administratorė. Nuolatos 

buvo teikiamos terapeutų paslaugos: kineziterapija, judesio ir pojūčių terapija, būgnų terapija, dailės 

terapija, vyko euritmijos užsiėmimai. Prie veiklos aktyviai prisidėjo 3 nuolatiniai savanoriai, 2 

praktikantės.  

Akvila organizavo bei kartu su Namiškiais palaikė kultūrinį gyvenimą: kiek buvo įmanoma 

karantino metu vykome į išvykas, buvo švenčiamos valstybinės, kultūrinės ir religinės šventės.  

2021 m. kovo mėnesį Šiaurės Šalių Camphill Asociacijos metinis susirinkimas įvyko nuotoliniu 

būdu, kurio vieni iš organizatorių buvo AKVILA, o rudenį VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ atstovės 

dalyvavo antrajame metiniame asociacijos susirinkime Estijos Pahla Camphill‘e.  

Deja, dėl pasaulinės pandemijos nutrūko Baltic seminaro mokymai, kuriuos organizuoja ta pati asociacija.  

Akvila ir toliau palaiko draugiškus santykius 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“.  

Gautas finansavimas 2022 metais vykdyti Socialinės reabilitacijos projektui. 

Parengė 

Administratorė Lina Samuolytė 
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DIENOS CENTRO "AKVILA" TERAPIJŲ VEIKLOS 
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DIENOS CENTRO "AKVILA" RANKDARBIŲ DIRBTUVĖS 
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DIENOS CENTRO "AKVILA" VIRTUVĖS DIRBTUVĖS 
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SOCIALINĖS DIRBTUVĖS "PILNOS ŠIRDYS" 
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SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTAS SU VALSTYBINIU KAUNO DRAMOS TEATRU 
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DARBUOTOJŲ MOKYMAI APIE AGRESYVAUS ELGESIO PREVENCIJĄ IR VALDYMĄ 


