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Projekto aprašymas
„Vilties sodas“ – tai dviejų aukštų
statinys su daugiau nei trijų hektarų sklypu
vaizdingoje vietoje, tarp miško ir netoliese
tekančios upės, pušų ir liepų apsuptyje,
Panevėžio
rajone.
Tai
Miežiškių
seniūnijoje Biliūnų kaime, buvusiose
mokyklos patalpose duris atvėręs žmonių,
turinčių negalią, socialinių paslaugų dienos
centras. Tai pirmoji įstaiga rajone, teikianti
dienos užimtumo, socializacijos, globos ir
priežiūros paslaugas sutrikusio intelekto
žmonėms. „Vilties sodą“ įkūrė Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“ – vadovė Dana Migaliova ir VŠĮ
,,Vilties namai“ – direktorė Laima
Biržietienė.

„Vilties sodo“ steigėjai glaudžiai
bendradarbiauja teikiant įvairias paslaugas
neįgaliesiems, dalyvauja susitikimuose su
vietos valdžia, inicijuoja ir konsultuoja
specialistus, taip pat analizuoja socialinių
paslaugų
teikimo
poreikį
vietos
gyventojams.
Remiantis jau esamų įsteigtų panašių
centrų patirtimi, paslaugos neįgaliesiems
teikiamos ištisus metus, sudarant palankias
sąlygas vasaros metu lankyti tokius
paslaugų centrus. Iki „Vilties sodo“
projekto vykdymo pradžios sutrikusio
intelekto
asmenims
gyvenantiems
Panevėžio rajone, dienos socialinės globos
paslaugos nebuvo teikiamos, nes šiame
rajone dar nebuvo įkurtų tokio pobūdžio
įstaigų, išskyrus lankomąją priežiūrą
kliento namuose, po kelias valandas per
dieną, darbo dienomis. Deja, toks paslaugų
teikimas yra labai ribotas ir sutrikusio
intelekto asmenims nelabai tinkamas, nes
daugumai sutrikusio intelekto asmenų
reikalinga nuolatinė priežiūra arba slauga
ištisą parą.

„Vilties sodo“ atidarymas yra labai
svarbus įvykis Panevėžio rajonui, nes
įstaiga padės išspręsti sutrikusio intelekto
žmonių priežiūros ir užimtumo problemą,
mažins socialinę atskirtį, palengvins juos
globojančių asmenų rūpesčius. Tokias
paslaugas protinę negalią turintiems
žmonėms teikiančios įstaigos iki šiol
Panevėžio rajone nebuvo. Neįgalųjį
auginantys tėvai negali išeiti iš namų,
jiems sunku integruotis į darbo rinką, bei
socialiai bendrauti. Tie, kurie su tuo
nesusiduria, sunkiai gali suvokti situaciją,
bet kai negali palikti savo 40 metų vaiko,
negalinčio būti vieno namuose, rūpestis
nemenkas. Dabar jie, prižiūrėdami
neįgalius vaikus, negali net patys atsigulti į
ligoninę, gydytis sanatorijoje ar tiesiog
trumpam išvykti atostogų. „Vilties sodo“
teikiamos dienos centro paslaugos
palengvina tėvų padėtį.

Projekto tikslai
•
•

•

Teikti dienos užimtumo paslaugas
proto negalią turintiems asmenims;
Užtikrinti
Panevėžio
rajono
gyventojams
svarbių
socialinių
paslaugų teikimą ir prieinamumą,
skatinant
nevyriausybines
organizacijas kurti ir plėtoti socialinį
verslą;
Atlikti statinio paprasto remonto
darbus, pritaikant pastatą negalią
turintiems asmenims.

Projekto veiklos ir rezultatai
Buvo išsiaiškintas planuojamų teikti
tokio pobūdžio socialinių paslaugų
poreikis Panevėžio rajone. Pasirašyta
pastato panaudos sutartis su Panevėžio
rajono savivaldybe. Surasti finansavimo
šaltiniai. Šis socialinio verslo projektas
finansuotas pagal Panevėžio rajono vietos
veiklos grupės įgyvendinamą „Panevėžio
rajono 2016-2023 metų vietos plėtros
strategijos“ priemonę „NVO socialinio
verslo kūrimas ir plėtra“. Prie jo tiesioginio
įgyvendinimo savo nuosavomis lėšomis
prisidėjo Panevėžio rajono savivaldybė.
Parengtas pastato paprastojo remonto
projektas. Atliktos įvairios reikiamų darbų
ir paslaugų apklausos.
Vykdant vietos projektą buvo
investuota į nekilnojamąjį turtą išlikusį
2015 m. likviduotoje Panevėžio r.
Kurganavos
pagrindinėje
mokykloje
(Kurganavos g. 16, Biliūnų k. Miežiškių
sen., Panevėžio raj.).

Pagal paprastojo remonto statybos
projektą atlikti senosios mokyklos
paprastojo remonto darbai: pritaikytas
patekimas į pastatą, pakeistos stogo
dangos, atlikti durų ir langų keitimo darbai,
atliktas šildymo, vandentiekio ir nuotekų
sistemų keitimas, įrengta nauja elektros
instaliacija bei priešgaisrinės saugos
priemonės,
atliktas
elektrotechnikos
keitimas bei pastato apdailos atstatymas po
inžinerinių tinklų remonto. Beveik 300
kvadratinių metrų patalpose visiškai
įrengtas ir socialinių paslaugų teikimo
veiklai paruoštas pastato pirmas aukštas.

Suremontuotas senas socialinių
paslaugų teikimui netinkamas pastatas
buvo pritaikytas negalią turintiems
asmenims. Įkurtas socialinis verslas
kaimiškoje vietovėje. Pagal klientų poreikį
pritaikytame pastate įstaiga VšĮ „Vilties
sodas“ teikia socialinės globos paslaugas ir
vykdo vietos projekte numatytą veiklą.
Atlikus visas numatytas investicijas VšĮ
„Vilties sodas“ buvo išduota veiklos
licencija,
atitinkanti
trumpalaikės
neįgaliųjų priežiūros socialinei veiklai
keliamus reikalavimus.
Naujai įkurtos septynios darbo
vietos (6,5 etatai). Įstaigoje paslaugas
teikia du socialiniai darbuotojai, trys jų
padėjėjai ir vienas užimtumo specialistas.

Prie centro veiklos prisideda ir
savanoriai. Teikiamos dienos stacionaro
socialinės paslaugos dešimčiai sutrikusio
intelekto ir judėjimo negalę turinčių
lankytojų.

Tai pirmoji socialinio verslo įstaiga
Panevėžio
rajone,
teikianti
dienos
užimtumo, socializacijos, globos ir
priežiūros
paslaugas
suaugusiems
sutrikusio intelekto žmonėms. Naujajame
socialinių paslaugų centre teikiamos
paslaugos asmenims nuo 18 metų. Centras
veikia nuo 7 – iki 20 val., atsižvelgiant į jo
lankytojų gyvenamąją vietą, sudaromas
maršrutas neįgaliųjų surinkimui pagal
nurodytus adresus. Kiekvienos darbo
dienos rytą autobusiukas nuvažiuoja
daugiau nei 180 kilometrų maršrutą.
Žmonėms, turintiems negalią ir jų šeimoms
atsivėrė naujos galimybės, padedančios
siekti savarankiškumo visose gyvenimo
srityse.
Centro lankytojai iki jo veiklos
pradžios gyveno kartu su tėvais, nelankė
jokių ugdymo įstaigų, o jų tėvai ar globėjai
nebuvo pajėgūs grįžti į darbo rinką arba
pasirūpinti savo asmeninio gyvenimo
kokybės gerinimu ar kitais socialiniais
poreikiais.

