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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

ŠVENTINIAIS GLOBOS NAMŲ LABIRINTAIS...

Š I O  N U M E R I O  L E I D I N Y J E  S A I T Y K I T E :

GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLA

KO LAUKTI SPALIO
MĖNESĮ

IR MES MYLIM KAIMĄ

PSICHOLOGĖS
PUSLAPIS

KOMPIUTERINIO
RAŠTINGUMO

MOKYMAI

RUDENS STOVYKLA-
"POILSIAUJAME

GURONYSE"

Kelionę pradėkime gražioje kaštonų
alėjoje, kuri rodo kelią į didingus baltus
rūmus. Tai dvaras, kurį apie 1600 metus
įsigijo Lietuvos didikai Oginskiai. Vėliau
šiose didingose patalpose ir vietovėse
buvo karinės bazės, tekstilės fabrikas,
drobės balykla ar kareivinės. Ir štai nuo
1936 metų dvaro rūmuose įsteigti
tuometiniai „invalidų“ namai. Ir taip laiko
tėkmė nepaliaujamai skuba pirmyn, kuria
istoriją tokią, kokia ji yra. Tikrą ir
nesumeluotą.
Priėję dvarą, žengiame plačiais laiptais.
Ties įėjimu atveriame duris ir mus
pasitinka garsią kunigaikščio Oginskio
rūmų praeitį, įstaigos istoriją ir mūsų
bendruomenės gyvenimą menančios
senos nuotraukos ir archyvo
dokumentai.

Nukelta į 2 psl.



 O Mūro Strėvininkuose Lietuvos
Nepriklausomybės laikais buvo įsteigta Šv.
Vincento Pauliečio draugijos išlaikoma senelių
prieglauda. Tad kiekvienais metais mūsų
bendruomenėje rugsėjo mėnesį yra švenčiami Šv.
Vincento Pauliečio atlaidai. Ne išimtis ir šie
metai, nes ruduo ir socialinio darbuotojo diena
mūsų namuose be šios šventės yra sunkiai
įsivaizduojama. Tradicijos persipynę su naujais
vėjais yra neatsiejama mūsų istorijos dalis.
Džiaugiamės ir be galo esame dėkingi klebonui
Rokui Puzonui, už nuolatinį ir besąlygišką
palaikymą, buvimą drauge švenčių ir liūdesio
dienomis.
Taigi, krentantys rudeniniai margaspalviai lapai,
iš po debesų besiskverbiantys ryškūs saulės
spinduliai ir nuostabus rugsėjo 27 dienos rytas
mus sujungė vienai bendrai maldai. Iškilmingas
mišias aukojo Darsūniškio parapijos kunigas,
Petras Linkevičius, ir Žiežmarių parapijos
kunigas, Stasys Čiupala. Maldos metu kvietė
susimąstyti, koks svarbus yra žmogui santykis su
Dievu...

Nukelta į 3 psl.
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Stabtelkim... Ir šiek tiek pamąstykim. Skirtingi
veidai, gyvenimai, įvykiai atveria kiekvieno iš
mūsų unikalias ir iškalbiai sopulingas gyvenimo
stotis. Genetikos lavina, kasdienio streso
įtampos, auto įvykis, išvažiavus į eilinę kelionę
šimtąkart pažįstamu keliu ar užpuoliko smūgis,
tik turėjusį visas jutimines spalvas, akimirksniu
baisingomis šukėmis gali paversti mūsų pasaulį.
Šiandien šiame Oginskio dvare gyvena ne
bevardžiai, ne niekieno žmonės, o kažkieno
tėvai, seserys, broliai, pažįstami ar draugai. Yra
asmenų, kurių niekada niekas nelanko, tačiau jie
vedami vilties dairosi ir mįslingai laukia...
Tęskim kelionę. Didingų Oginskių dvaro
koridoriais nenumaldomai vilnija istorijos ir
pokyčių tėkmė. Esame nuolatiniame pokyčių
kelyje: jie dažnai yra maži ir nepastebimi, o
kartais ir dideli, tarsi gūsingi vėjai, bet jų visų
tikslas – gražesnis rytojus. Taigi šiandien čia
plazdena nenuorama pokyčių vėjas, kuris į šiuos
namus atnešė intrigą, paslaptį ir geriausio
Globos namų darbuotojo rinkimus.
Kiekvieno iš mūsų gyvenime svarbu yra tai,
kokią veiklą pasirenkame. Taigi Strėvininkų
socialinės globos namuose dirbantiesiems
likimas lėmė dirbti socialinį darbą. Šios įstaigos
bendruomenės nariai puikiai žino ir supranta,
kad savo pavyzdžiu galima parodyti, jog
svarbiausia yra rūpintis silpnaisiais ir
kenčiančiaisiais. O kai ši tarnystė susilieja su
širdimi, tai jau yra įvardijama misija, kurią veda
pašaukimas. Ir išveda... Kad ir pačiu sunkiausiu
keliu, bet išveda į šviesą. Socialiniai darbuotojai
ar socialinį darbą dirbantys žmonės bei šalia jų
globojami asmenys, tampa tarsi pakeleiviais,
kurie kartu keliauja gyvenimo keliu. Tik vieni
lydi, o kiti seka iš paskos...
Rugsėjo 27 – oji – socialinių darbuotojų diena.
Diena, kuri siejama su Šv. Vincento Pauliečio
vardu. 1885 metais kunigas Vincentas Paulietis
Leono XIII yra paskelbtas gailestingumo
organizacijų globėju. Jis laikomas socialinio
darbo pradininku.
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Kiekvienas žmogus vos tik gimdamas pradeda savo unikalią kelionę į
pažinimą ir brandą. Brandžius ir išmintingus darbo metus nulemia
žmogaus keliai, darbai, patirtys ir mintys – visa tai, kuo mes,
dalindami save, praturtiname kitus. Juk mūsų, Globos namų
darbuotojų, kelionėje – vieni lydi, o kiti seka iš paskos. Taigi šioje
kelionėje yra tam tikros stotelės, kurias šventinio renginio metu ir
paminėjome. Pasveikinome Globos namuose dirbančius darbuotojus
su 10, 15, 20, 25, 30 ir 45 metų darbo šioje įstaigoje sukaktimi. Šių
sukakčių proga Globos namų direktorė, Danutė Grigelevičienė,
dovanojo padėkos žodžius, kupinus meilės ir šilumos, ragino
kolektyvą būti drąsiais, teisingais ir tikinčiais savo darbo prasme.
Bendruomenę sveikino ir svečiai. 

Šventiniame renginyje Socialinio darbuotojo dienai paminėti drauge
su mumis buvo ir mums sveikinimo žodžius tarė bei įteikė
darbuotojams padėkas Lietuvos Respublikos seimo narė Silva
Lengvinienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis
Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vaida Babeckienė, ir VŠĮ „Vilties žiedas“ atstovės.
Na ir atėjo svarbiausias momentas. Kaip ir minėjau, nenuorama
pokyčių vėjas, kuris į šiuos namus atnešė intrigą, paslaptį ir geriausio
Globos namų darbuotojo rinkimus. Geriausių 2021 metų globos
namų darbuotojų nominacijų įteikimas: Geriausiam socialiniam
darbuotojui, Geriausiam socialinio darbuotojo padėjėjui, Geriausiam
sveikatos priežiūros darbuotojui, Geriausiam ūkio darbuotojui,
Geriausiam užimtumo specialistui ir Geriausiam administracijos
darbuotojui.

Ruduo atėjo atsinešdamas ne tik margaspalvius lapus, bet
ir galybę juodai baltų laukelių. Juose sutilpo visų mūsų
mintys, emocijos, klaidos bei pergalės. Minutė liūdesio
nublanko prieš dieną iššūkių bei juoko, kurie leido dar
kartą įkvėpti gaivų drąsos gurkšnį ir parodyti rudeniui
savo gyvenimiškas strategijas žaidime...



Rudens stovykla - "Poilsiaujame
Guronyse"

 Vasara baigiasi, ateina ruduo, ir jei būtų kitaip, bangos visada ristųsi didelės ir naktimis
šviestų vien pilnatis – ir mes niekada nepajustume, kaip plaka gyvenimo širdis. (Hal Borland)
Prasidėjus rudeniui susiruošėme į stovyklą, tik šį kartą pasukome ne kaip įprastai į Zelvą, bet
į kitą pusę. Pasirinkome poilsiavietę „Guronys“ su daug naujų pramogų bei pažintinių
galimybių. Atvykus į nuostabaus grožio, išpuoselėtą sodybą, mus pasitiko svetingi
šeimininkai, kurie supažindino su poilsiavietėje vyraujančiomis taisyklėmis, auginamais
gyvūnais: avimis, triušiais, žąsimis, povais, retos veislės vištomis bei tvenkinyje
nardančiomis ryškiaspalvėmis žuvelėmis. 
Tris, saulėtas ir šiltas, dienas smagiai leidome lavindami meninę ir konditerinę išraišką,
kūrybiškai žaisdami, judėdami, poilsiaudami, tyrinėdami gamtos sukurtus stebuklus,
stebėdami gyvūnų bei paukščių gyvenimą iš arti, jų priežiūros ypatumus. Šiomis dienomis
ugdėme tikras ir žemiškas vertybes: pagarba gamtai, nuoširdus tarpusavio ryšys, ir
svarbiausia, besąlyginė pagalba draugui. Turėjome galimybę ir išbandėme vandens procedūrų
įvairovę – kaitinomės kaimiškoje pirtelėje, o drąsesni neatsispyrė „kubilo“ vandens
pramogoms. Juk laimė slypi labai paprastuose dalykuose...
Visi žinome, kai labai smagu, tai ir laikas, ir dienos pralekia akimirksniu. O čia, ir namo
ruoštis laikas. Atsisveikinę su sodybos šeimininkais ir padėkoję už svetingumą, sugrįžome
namo.

R U G S Ė J O  M Ė N . ,  2 0 2 1 N R .  8



R U G S Ė J O  M Ė N . ,  2 0 2 1 N R .  8

  Jau nuo senų laikų žinoma, jog gyvūnas turi teigiamą poveikį
žmogaus fizinei ir psichinei būklėms. Šiandien toks neformalus
gydymas vadinamas gyvūnų terapija, kuri, pasak mokslininkų,
išties turi teigiamą poveikį mūsų sveikatai.
  Taigi, rudenėjant, tačiau vis dar orui lepinant gražiomis
dienomis, išvykome sustiprinti ryšio su gamta. Aleksandruvkos
kaime, miške, įsikūrusioje poilsiavietėje - rančoje ''Myliu
kaimą'', gyvena būrys laisvų, savitų charakterio bruožų ir
draugiški gyvūnai. Turėjome puikią galimybę pabendrauti,
paglostyti, pažiūrėti ir sužinoti kai ką naujo apie naminius
gyvūnus. Šioje rančoje gyvena laimingi triušiai, ožkos, avys,
antys, vištos, žirgas ir gražuolis ponis. Visi turi savo vardus ir
mėgsta draugiją. O jei dar nauji draugai atsiveža šviežių
dovanų, tai draugystė - garantuota.
Nuoširdžiai dėkojame sodybos šeimininkei, Danutai, už
galimybę unikalioje, gyvoje aplinkoje, čiulbant paukščiams,
susiorganizuoti nepamirštamą iškylą...

Ir mes mylim kaimą...

Kompiuterinio raštingumo mokymai 
Žiežmarių bibliotekoje

Atslūgus vasaros kaitrai, rugsėjis dienas papuošia elegantiška,
rudenėjančia nuotaika... Kaip į naują dirvą žemdirbys beria
grūdą, taip rugsėjo pradžia mums į žinių, mokslo ir pažinimo
pasaulį sėja ieškojimų ir atradimų, gebėjimų ir žinių sėklas.
Šiandien, rugsėjo 3-ioji mums atvėrė duris kelionei į
skaitmeninio kompiuterinio raštingumo žinių pasaulį.

Dėkojame Žiežmarių bibliotekininkei, Almai Januškevičiūtei, ir tariame nuoširdų „Ačiū“ už
ilgai trunkančią draugystę ir bendradarbiavimą...



Kartais svarbiausi dalykai, kurių ieškome, slepiasi ne išorėje, bet viduje 
Rugsėjis padovanojo šiltus pasisėdėjimus prie žvakės su arbatos/ kavos puodeliu. Šiltas
akimirkas kartu, nors buvo daug lietingų dienų ir nesinorėjo nieko, bet ačiū tiems kas atėjo, juk
buvo gera. Kalbėjom apie tamsųjį metų laiką, apie jausmus, kurie kyla, kai už lango niūru ir ką
su tuo daryti. O daryti reiktų tai:
Pasodinsiu aš Laimę prie stalo, pakviesiu ir Viltį - ji tokia reikalinga! 
Pakviesiu Tikėjimą ir Kantrybę - skausmas su jais bus tik smulkmena! 
Aš pakviesiu Rūpestį, kad pasirūpintų manim! 
Pakviesiu ir Išmintį, užplikysiu arbatos jai! 
Optimizmas ir Humoras - myliu aš juos! 
Dar kviesiu Aistrą ir Ištikimybę, bei Juoką, o kaip gi be jo! 
Ir Meilę, ir Džiaugsmą! 
O dar gi Švelnumą ir Sielos šilumą! 
Štai stalas padengtas visiems!
Tegul viskas gyvenime jums būna labai gerai!!!
Visi jausmai vienodai reikalingi ir liūdesys, kuris vis dažniau aplanko turi savo prasmę,
išjauskim jį ir jis praeis... Išeikit į lauką ir jauskit kaip po jūsų kojomis „šneka lapai“,
pamatykime gražųjį rudenį su jo spalvom ir grožiu. Pasidžiaukime, kad esame sveiki, kad
turime kas mumis rūpinasi ir globoja. Jūs ne vieni šiuo tamsiuoju metu, mes visada šalia, tie
kuriems jūs rūpit, tai mes – darbuotojai. 

Jūsų Jovita
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Margarita Ž. siunčia šiltus eiliuotus linkėjimus

Vieni griebia,
Kiti šluoja,

Slavikas lapus vežioja.
Pasidžiaukime visi,

Ši  kompanija  graži.
 
 

Jis pataiso mums batus,
Laikrodžius, užtrauktukus.
Tai šaunuolis Algirdukas,

Tikra mūsų darbštuoliukas.

Turim gražią šeimynėlę,
Robertą ir Irutėlę.

Jeigu kas tik pasiguos, 
Patarimą visad duos.

 
Esam šaunūs ir tvarkingi
Savo darbui pareigingi

 

Mūs Kaziukas myli darbą,

Visad skuba į pagalbą.

Jeigu kam padėti reiks

Tuoj Kaziukas atskubės

Ir visiems draugams padės.
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  Nesvarbu, koks bebūtų metų laikas, norint, kad aplinka džiugintų akį, ja nuolat reikia rūpintis. Žiemos
metu nukasame sniegą, kad nepaslystume barstome takelius smėliu. Vasarai įsisiūbavus, kai viskas
žaliuoja, žydi ir noksta, darbai veja vienas kitą – tik spėk suktis. Pjauname veją, kad ji visada išliktų
vešli ir žalia, laistome, ravime ir prižiūrime gėlynus, kad gėlių žiedai kuo ilgiau džiugintų savo grožiu
ir svaiginančiais kvapais. Prasidėjus rudeniui, renkame nukritusias šakas, grėbiame lapus. Ir visa tai,
atlieka mūsų „Tylūs Herojai“ - Rostislavas, Juozas, Aldas, Auksuolė, Žibutė, Janė, Zoja ir kiti. Taip
šiandien pavadinome tuos žmones, kurie, priešakyje su užimtumo specialiste Birute jau daug metų,
diena iš dienos dirba kiemo priežiūros darbus. Jų veiduose visada pamatysite šypseną, nes jie - geriausi
šio darbo žinovai jums pasakys, kad darbas gryname ore, judėjimas, skatina laimės hormonų
atsiradimą, stiprina sveikatą. Jie, nesilanko pas gydytojus, nesiskundžia sveikatos problemomis. Argi
tai ne užkrečiantis pavyzdys?    

 

Tylūs herojai

Atėjo ruduo, krenta lapai, tamsu, niūru, slogu, ilgesinga... Norisi kažko... šilto... jaukaus... Ar
žinote kas tai ir kur tai rasti? Neturime mes paslapčių, tad kviečiu pas moteris į antro aukšto
virtuvėlę, nes čia apsigyveno jaukumas, pasipuošęs rankų darbo plunksnomis, ir šiluma,
apsigobusi nėriniais. Vyrai, užeiti negalima (karantinas, srautų valdymas)!!! Bet galit
pasigrožėti nuotraukomis ir pajusti, tai ką sukūrė Egidija ir Vaida. Ačiū Jums už tą namų
šilumą, kurią sukūrėte ir padovanojote mums.

Sigita arba dažniau visų vadinama Sigute. Ji visada gerai
nusiteikusi, akylai ir atsakingai stebinti kas vyksta mūsų namuose.

Ji visada išties pagalbos ranką silpnesniam arba prašančiam
pagalbos, visada noriai atliks jai patikėtas užduotis bei mielai ir

nuoširdžiai pati imsis iniciatyvos mūsų namų gerbūvio kūrimo link.



Medžiai gelsta, dienos trumpėja, orai darosi vis vėsesni.
Globos namų gyventojų tarybos nariai pajutę poreikį
suorganizuoti kažką smagaus, pakeliančio nuotaiką,
skatinančio bendrauti. Pasitarę tarpusavyje, nutarė sukviesti
draugus pasivaržyti viktorinoje „Ar žinai, kad“...
Ar žinojote, kad:
- sunkiausias katinas Lietuvoje gyvena Panevėžyje -
Europos trumpaplaukių veislės, 11 metų amžiaus patinas
Grikis, kuris sveria 15 kg ir 100 g.;
- aštuonkojis turi tris širdis, o jo kraujas yra šviesiai mėlynos
spalvos;
- trumpas snūstelėjimas po to, kai išmokstate kažką naujo,
padeda geriau įsiminti informaciją;
- alergija katėms yra labiausiai paplitusi alergijos rūšis
pasaulyje.
Viktorina suskirstyta į keturias dalis. Vyko klausimų -
atsakymų sesija, patikrintas skonio receptorių
funkcionalumas, klausimų su atsakymų variantais sesija,
lytėjimo tikslaumas. Atsakymai pateikti vaizdine medžiaga
ekrane, kad būtų lengviau įsiminti teisingus atsakymus.
Žiūrovai taip pat turėjo progą patikrinti proto aštrumą ir,
žinoma, visi buvo apdovanoti.
Nei ruduo, nei artėjanti žiema negasdina, kai smagios
vakaronės visus buria draugėn...
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Viktorina "Ar žinai, kad..."
 

Tarybos iniciatyvos

Geros nuotaikos užtaisas – orientacinės varžybos
Kiekvienas dvaras turi savo paslapčių ir paslėptų lobių. Tik
kaip juos surasti? Orientacinės varžybos – tai pozityvus ir
linksmas laisvalaikio praleidimo būdas, nereikalaujantis nei
specifinių žinių, nei ypatingų įgūdžių, tačiau sudarantis
visas sąlygas atsiskleisti fizinio bei loginio mąstymo
gebėjimams, sustiprinti tarpusavio ryšį su draugais, patirti
daug smagių nuotykių ir įsikrauti nepaprastai daug geros
nuotaikos. Taigi, suorganizavome grupę entuziastų ir
leidomės ieškoti Strėvininkų dvaro lobio. Dvi grupės gavo
žemėlapį ir nuorodas. Smagiai pasivaikščioję po visą
teritoriją galų gale lobis rastas didžiojoje salėje, senoje
skrynioje.  



"Aš esu su tavimi per visas dienas" (plg. Mt 28,20) - šie
žodžiai yra artumo ir vilties pažadas, kurį žmonės gali duoti
vieni kitiems. Artėjant pagyvenusių žmonių dienai norime
savo pavyzdžiu parodyti, kad bet kokio amžiaus žmogus yra
svarbus visuomenės narys ir kiekvienas gyvenimo etapas yra
dosnus spalvų ir įsimintinų akimirkų. Senjorų gyvenimo
išmintis ir patirtis - tai neišsenkantis vertybių šaltinis, iš
kurio, mes, kiekvienas galime semtis stiprybės savo
kasdienybėje.

Akcija "Atvirukas Senjorui"
 

Net kas trečias vyresnis negu 65 metų žmogus Lietuvoje gyvena vienas. Kai kurie senjorai
neišeina iš namų ištisus metus. Psichologų teigimu, vienišumą išgyvenantys žmonės daug
dažniau suserga depresija, jaučiasi nereikalingi, neįdomūs užmiršti. Juos slegia nepriteklius. Jie
neretai atstumiami visuomenės, todėl dienas leisdami tarp keturių sienų ilgainiui praranda
socialinius įgūdžius, o kartais net nebemato prasmės gyventi, tačiau senjorai patys nepasirenka
vienišumo.
Artėjant tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, bendradarbiaudami su Žiežmarių bibliotekos
kolektyvu prisijungėme prie akcijos „Atvirukas Senjorui“. Susiorganizavome kūrybines
dirbtuves, kurių metu šilti žodžiai, linkėjimai nugulė į rankų darbo atvirutes. Mes žinome, jog
kartais pakanka nuoširdaus rūpesčio tam, kad kitas vėl atrastų gyvenimo džiaugsmą ir
pasijaustų žmogumi. Juk „senatvė gali parodyti žmogaus grožį, kaip gebėjimą priklausyti nuo
kitų, priimti pagalbą, dalintis patirtimi ir sukaupta išmintimi. Išoriškai tarsi ne toks gražus
buvimas atskleidžia vidinį žmogaus grožį. Kūnas nyksta, tačiau siela gali skleistis. Tai kančią ir
senatvę padaro gražią. Mes pamirštame šią grožio dimensiją, kad grožis nėra vien akims,
ausims ar uoslei, bet ir mūsų sielai. Siela mato giliau, ne tik tai, kas yra išorėje“. (Laisvos
visuomenės instituto bei Katalikų balso atstovė Toma Bružaitė).
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Spalio mėnesį bus organizuojama kapų
ir teritorijos tvarkymo talka. Maloniai

kviečiame prisijungti
Gyventojų tarybos nariai

– Aš viską žinau,– pasakė Vikipedija.
– O pas mane viską galima rasti,– pasigyrė Google.

– O aš pasaulyje – pats svarbiausiais,– pareiškė Internetas.
– Nagi, nagi…,– tyliai sušnibždėjo Elektra.
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Džiaugiamės, kad kolektyvas pilnėja naujais darbuotojais. Šį
kartą kviečiame iš arčiau susipažinti su socialine darbuotoja

Vilma bei ergoterapeute Kamile. 

Vilma, trumpai papasakokite apie save? 
 Turiu ilgametę patirtį bendraujant su žmonėmis. Visada stengiuosi padėti,
patarti, būti naudinga. Daug metų dalyvavau ir visuomeninėje veikloje.
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
 Laisvalaikiu mėgstu skaityti, piešti, klijuoti paveikslus, auginti gėles. 
Kokia darbuotoja svajojate būti? Gal turite pavyzdžių kuriais norite
sekti?
 Pasirinkdama šią profesiją žinojau, kad teks žmonėms teikti pagalbą,
padėti įveikti kylančias problemas, atsakyti į rūpimus klausimus, paskatinti
veikti. Aš, kaip socialinė darbuotoja noriu pagalbą teikti užmegzdama
santykį su klientu, bendraudama, pažindama jo situaciją ir jo aplinką,
ieškodama ir siūlydama sprendimus. Noriu padėti žmogui atgauti
savarankiškumą, atstovauti jo teisėms, padėti atkurti socialinius ryšius. 
Juk ši profesija reikalauja tam tikros žmogaus brandos ir suvokimo apie
profesinį lauką, žmones, su kuriais tenka susitikti. Svarbu ne tik mokėti
pažinti kitą, bet ir įsiklausyti į patį save, įvardinti savo vertybes ir tikslus,
atpažinti savo reakcijas atsidūrus įvairiose situacijose, mokėti kontroliuoti
savo emocijas ir jausmus. Kai dirbi su neįgaliais žmonėmis, išnyksta
skirtumai ir stereotipai, nes vyksta žmogaus pažinimas. Noriu būti tokia
darbuotoja, kuria pasitikėtų ir tikėtų, kad galiu jiems padėti.
 

Ergoterapija (gr. ergon – darbas, therapeia – gydymas) – tai galimybių atstatymas, palaikymas
ar sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai
gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Skatinama
ligonius siekti maksimalaus funkcinio nepriklausomumo visose gyvenimo srityse.
Pagrindinis ergoterapijos tikslas – mokyti pacientą atlikti veiklą, užduotis ir vaidmenis,
siekiant užtikrinti produktyvų jo gyvenimą, savęs bei aplinkos kontrolę.
Kamile, papasakokite trumpai apie save?
Gyvenu Beižonyse Elektrėnų savivaldybėje. 
Šeimos dar neturiu. Auginu du šunis. 
Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, pasivaikščioti gamtoje.
Kas paskatino pasirinkti šia profesiją ir mūsų įstaigą darbui?
profesiją paskatino pasirinkti pažįstama. buvo įdomu įgyti patirties 
dirbant su neįgaliais asmenimis.
Kokie įspūdžiai?
Įspūdžiai teigiami ir kuo geriausi, viskas labai patinka. 



Daiva Petrūnaitė spalio 1 d. švenčia 60 metų jubiliejų 
Eimantas Naudžius spalio 4 d. švenčia 26 - ajį gimtadienį

Birutė Sutkutė spalio 10 d. švenčia 75 metų gimtadienį
Dalė Kavaliauskaitė spalio 10 d. švenčia 58 – ąjį gimtadienį

Aleksandras Mišarinas spalio 10 d. švenčia  61 -ąjį gimtadienį
Eduard Kolman spalio 10 d. švenčia 55 -ąjį gimtadienį
Žibutė Oželytė spalio 13 d. švenčia 61 – ąjį gimtadienį

Edvardas Chakimovas spalio 13 d. švenčia 58 - ąjį gimtadienį
Auksė Raškevičiūtė spalio 16 d. švenčia 51 – ąjį gimtadienį

Vanda Kudaševičiūtė spalio 19 d. švenčia 53 – ąjį gimtadienį
Ona Drumstaitė spalio 19 d. švenčia 79 - ąjį gimtadienį
Natalija Popova spalio  25 d. švenčia  41 -ąjį gimtadienį

Gintautas Kubilius spalio 29 d. švenčia 62 - ajį gimtadienį
Regina Karalevičiūtė spalio 30 d. švenčia 69 - ąjį gimtadienį
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Spalio mėnesį
Laukiame šiuose renginiuose:

Spalio 21, 22 ir 23 d. organizuojama rudeninė talka 
Spalio 26 d. Popietė "Būk atsargus kelyje tamsiu paros metu"

 

LLLinkime tau kuo geresnio gyvenimo, neblogėjančios sveikatos,inkime tau kuo geresnio gyvenimo, neblogėjančios sveikatos,inkime tau kuo geresnio gyvenimo, neblogėjančios sveikatos,
geros savijautos ir visad sulaukti tik gerų gerų žinių.geros savijautos ir visad sulaukti tik gerų gerų žinių.geros savijautos ir visad sulaukti tik gerų gerų žinių.   

   Sveikiname:Sveikiname:Sveikiname:

Dėdė derlius
 

Dėdė derlius aš esu,
Turtingiausias iš visų 

Štai kiek mano palydovų
Vaisių, uogų ir daržovių

Tai užeikit į svečius, pavaišinsiu Jus visus.
Margarita Ž.

 
 

Ruduo
Rudeninis vėjas pučia,
Krenta lapai pamažu.

Aš pripuolus juos renku
-Rudenėli koks gražus,

Apsakyti negaliu.
Margarita Ž.
 



 

Sviestas 250 g 
Kiaušiniai 1 vnt.
Vanilinis cukrus 1 arbat. š.
Miltai 240 g arba 2,5 stiklinės
Druska 1 arbat. š.
Migdolai 50 g be odelių (0,5 stiklinės)
Šokoladas 50 g
Uogienė: (papuošti) 50 ml
Cukrus 4 valg. š.

Artėjant vaiduoklių šventei (helouvynui) kviečiame pabandyti išsikepti "Raganos pirštelius".
INGREDIENTAI

KAIP GAMINTI
1. Sumaišykite cukrų, sviestą, kiaušinį ir vanilinį cukrų. Įberkite miltų, druskos ir minkykite tešlą.
Išminkę ją, 30 min. palaikykite šaldytuve.
2. Padalykite tešlą į lygias dalis ir kiekvienai suteikite piršto formą. Peiliu padarykite nedidelius
įpjovimus, imituojančius rankų pirštų raukšleles.
3. Suformuotų „pirštų“ gale įspauskite migdolus ir apie 20 min. kepkite 180 °C orkaitėje.
4. Ištirpinkite šokoladą ir aplink migdolinius „nagus“ padarykite šokoladinį apvadą. Kad „raganos
piršteliai“ dar šiurpiau atrodytų, raudonoje uogienėje pamirkykite kitą sausainio galą. 

R U G S Ė J O  M Ė N . ,  2 0 2 1 N R .  8

Reikės: 
Dirbtinių gėlių;
Pušų/ eglių šakelių;
Smilgų/ kitų sausuolių;
 Rišamos siauros juostelės 
Sekatorius (įrankis, skirtas šakų genėjimui) 
Eiga: 
Kad būtų paprasčiau, pirma pasidarome laisvą puokštelę iš pušų,
galima ją susirišti, o tada į vidų dėlioti gėles, smilgas ir dar kartą viską
perrišti. Kotus patrumpinti pagal vazos dydį.

https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/sviestas-20
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/kiausiniai-23
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/vanilinis-cukrus-275
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/miltai-34
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/druska-268
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/migdolai-142
https://www.15min.lt/maistas/receptai/ingredientas/cukrus-110

