
SOCIALINIO DARBO 
ATEITIS 
AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 



Visi kalba apie neįgaliuosius, deja net žengiant į 2022 metus neįgalieji su proto ir 

psichine negalia lieka nuošalyje. Ypač tai juntama, kai žmogus gyvena provincijoje. 

Iškeliavus iš ugdymo įstaigos jaunuolis dažniausiai lieka tik su mama. 

Anykščių dienos centro asmenims su negalia lankytojai yra tie laimingieji, kurie turi 

SAVO socialinį gyvenimą, SAVO draugus, SAVO meiles, SAVO laisvalaikį, SAVO 

centrą. 

Jaunimui socialinis darbas asocijuojasi su Dienos centru, tad paprašėme nupiešti kaip 

jie įsivaizduoja Dienos centrą po 10 metų. 



DALINAMĖS PIEŠINIAIS, Į JUOS SUDĖTOMIS ŠIRDIMIS IR 
NUOTAIKOMIS. MOKOMĖS OPTIMIZMO, SIEKIAME VISKĄ MATYTI JŲ 

SPALVOMIS SU BESĄLYGIŠKU TIKĖJIMU IR ATSIDAVIMU 



EDITA TROKŠTA, KAD IR PO DEŠIMT METŲ CENTRE 
BŪTŲ RAMYBĖ IR NEBŪTŲ ĮTAMPOS 



IRMANTAS DŽIAUGIASI, KAD GALI DIRBTI SU MEDŽIU IR 
JAM LABAI PATINKA BENDRAVIMAS. TO TIKISI IR PO 10 

METŲ  



JUSTINA CENTRĄ ĮSIVAIZDUOJA SU DIDELIU KIEMU, KUR 
GALĖTŲ IŠEITI PASIVAIKŠČIOTI. O ŠIUO METU 
DŽIAUGIASI, KAD GALI BENDRTAUTI SU SAVO 

DRAUGAIS. 



JONAS. NORIU, KAD CENTRAS BŪTŲ VISADA 



ATEITIES SLAUGOS ĮSTAIGA JAU PAS MUS 

• Švediškos paslaugų kokybės standartus atitinkantys slaugos namai, kuriuose yra teikiamos 

slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. 

• Slaugos namų erdvės suplanuotos taip, kad gyventojai jaustųsi kaip jaukiuose namuose: 

gyventų patogiuose kambariuose, turėtų atskiras maitinimo, bendravimo ir laisvalaikio 

erdves, o pasivaikščioti galėtų dideliame kieme. 

• Slaugos namuose ypatingas dėmesys yra skiriamas demencinių susirgimų turintiems 

asmenims. Švediška slaugos filosofija pagrįstų mokymų dėka darbuotojai yra pasirengę su 

demencija gyvenantiems žmonėms suteikti išskirtinį dėmesį ir rūpestį. Slaugos namų 

veikloje yra integruoti ir sielovados specialistai, dailės bei muzikos terapijos. 



SLAUGOS NAMUOSE ORGANIZUOJAMA MUZIKOS 
TERAPIJA 

• Didelis dėmesys paskutinei žmogaus kelionei – sielovada. 

• Muzikos terapija yra tarpdisciplininė profesija, integruojanti muzikos, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, 

specialaus ugdymo bei socialinio darbo disciplinų žinių ir praktikos aspektus.  

• Slaugos kontekste, muzikos terapijos pagalba siekiama gerinti žmogaus gyvenimo kokybę, mažinant fizinį ir 

psichologinį diskomfortą. Muzikos terapijos metodų ir intervencijų tyrimai rodo, kad muzikos terapija yra 

įvairiapusė ir lanksčiai pritaikoma paciento poreikiams. Moksliniai tyrimai rodo, kad muzikos terapija 

efektyviausia mažinant nerimą, skausmą, depresiją ir gerinant gyvenimo kokybę. Muzikos terapija ją 

priimantiems žmonėms asocijuojasi su saviraiška, atsipalaidavimu ir nusiraminimu, skausmo pojūčio 

sumažėjimu. Muzikos terapijos proceso metu naudojami skirtingi veiklos būdai, atsižvelgiant į paciento 

pageidavimus ir paciento bei terapeuto drauge iškeltus muzikos terapijos uždavinius. 

 



• Įstaiga, kurioje paslaugas gaunantys asmenys yra vadinami ne klientais, pacientais, ar 

gyventojais, bet svečiais. 

• Pagrindinius vaidmenis atlieka ne socialiniai darbuotojai ar slaugytojai, bet socialinių 

darbuotojų ir slaugytojų padėjėjai. 

• Darbuotojai labai kruopščiai atrenkami. 

• Ypatingas dėmesys skiriamas šiltam ir pozityviam įstaigos darbuotojų tarpusavio 

bendravimui bei maloniam darbuotojų bendravimui su įstaigos svečiais. 

 

Į KLIENTĄ (SVEČIĄ) ORIENTUOTAS DARBAS 



KAD IR KAIP PASAULIS BŪTŲ AUTOMATIZUOTAS,ROBOTIZUOTAS IR 
KOMPIUTERIZUOTAS SOCIALINIAME DARBE VISADA REIKS ŽMOGAUS, 

KURIS BUS EMPATIŠKAS, SUPRATINGAS IR ATJAUČIANTIS. ŽMOGUS BE 
ŽMOGAUS NEGALI BŪTI. 

 


