Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektus įgyvendinančių organizacijų vykdomų veiklų grafikas
Joniškio rajono savivaldybėje 2021 metais valstybės (skirta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu) ir savivaldybės
biudžetų lėšomis finansuojami keturių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų projektai.

Eil.
Nr.
1.

2.
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Organizacijos pavadinimas
Joniškio rajono sutrikusios
psichikos žmonių globos
bendrija,
Tel. 8 682 30175 (pirmininkė)
(8 426) 512 52 (finansininkė)
VšĮ LASS šiaurės rytų
centras,
Tel. (8 426) 519 36

VšĮ Joniškio socialinių
paslaugų ir užimtumo centras,
Tel. (8 426) 510 05

Vykdomos veiklos
Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas
būreliuose, kolektyvuose, klubuose
(rankdarbių būrelis, 8 val./sav.)

Ketvirtadienį, penktadienį
9.00–13.00 val.

Individuali pagalba neįgaliajam
lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos,
sveikatos priežiūros, kultūros, teisėsaugos ir
kt. įstaigose (19 val./sav.)

Pirmadienį, ketvirtadienį 8.00–13.00
val.
Antradienį 8.00–10.00 val.;
12.30–15.30 val.
Trečiadienį 8.00–10.00 val.;
12.30–14.30 val.
Pietūs 12.00–12.30 val.
Antradienį, ketvirtadienį
9.00–14.00 val.
Antradienį, trečiadienį
10.00–12.00 val.

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo
įgūdžius (10 val./sav.)
Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos
skatinimas bei populiarinimas (4 val./sav.)
Neįgaliųjų dienos užimtumas
Neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje
veikloje įgūdžių atkūrimas, formavimas
(18 val./sav.)
Saviraiškos įgūdžių lavinimas ir / ar
palaikymas (15 val./sav.)

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo
įgūdžius (18 val./sav..)

4.

Žagarės neįgaliųjų klubas
„Vyšnelė“,
Tel. 8 616 91317 (pirmininkė)

Veiklų vykdymo laikas

Neįgaliųjų dienos užimtumas
Saviraiškos įgūdžių (meninė raiška, estetinis
skonis, kūrybiškumas, atsipalaidavimas ir
pan.) lavinimas ir / ar palaikymas (amatų
būrelis, 32 val./sav.)
Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos
skatinimas bei populiarinimas
(12 val./sav.)

Kovo–gruodžio mėnesiais
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį
9.00–16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–13.00 val.
Kovo–gruodžio mėnesiais
Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį
9.00–15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–13.00 val.
Kovo–gruodžio mėnesiais
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį
9.00–16.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.
Vasario–birželio; rugpjūčio–lapkričio
mėnesiais
Pirmadienį, ketvirtadienį
15.00–19.00 val.
Vasario–birželio; rugpjūčio–spalio
mėnesiais
Pirmadienį, šeštadienį 14.00–15.30 val.

Paslaugų teikėjai

Paslaugų teikimo vieta

Reda Pečkuvienė

VšĮ Joniškio psichikos
sveikatos centro
Psichikos dienos
stacionaras,
Žemaičių g. 1A, Joniškis

Vilma
Adomuitytė
LASS Joniškio rajono
filialas,
Žemaičių g. 10-5,
Joniškis
Vidas
Sakalauskas
Vilma
Adomuitytė

Orinta Pliuskienė
Nijolė Vaitkė

VšĮ Joniškio socialinių
paslaugų ir užimtumo
centras,
Pašvitinio g. 21B,
Joniškis

Reda Pečkuvienė

Aušra
Petrauskienė

Žagarės neįgaliųjų klubo
patalpos,
Miesto a. 3A, Žagarė

Ruslanas
Prokopenko

Žagarės neįgaliųjų klubo
patalpos,
Miesto a. 3A, Žagarė
arba stadione

