
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2022 m.                                        d.  Nr.

Švenčionys

Posėdis įvyko 2022-11-18, 10.00 val. – 12.00 val.

  Posėdžio pirmininkė – Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės

nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų tarybos sekretorė.

Dalyvavo:

nariai: Janina Deveikinė, Jolita Garbulienė, Eglė Jakštaitė-Rouda, Jolanta Jurkuvėnienė,

Dovilė Pavliukevičienė, Vida Rastenienė, Kristijonas Žičkus.

DARBOTVARKĖ: Dėl Terapinio ūkio veiklos.

NVO „Ugdančių Patirčių Namai“ vykdo naują socialinę programą „Terapinis ūkis“. Terapinis

ūkis, įsikūręs Švenčionių rajone, Seno Strūnaičio buvusios mokyklos pastatų komplekse, yra visus

metus veikianti terapijos ir ugdymo erdvė, kurioje dirba psichologai, socialiniai bei jaunimo

darbuotojai (2 komandos po 4 darbuotojus). Terapinio ūkio 2022 m. tikslinė grupė – 16-24 m.

jaunuoliai, socialinės rizikos šeimoms priklausantys, niekur nedirbantys, nesimokantys jaunuoliai. Ši

vieta ir buvimas joje yra konstruojamas pagal aplinkos ir darbo terapijos principus, kur jaunuoliams

yra atveriamos galimybės būti gamtoje, dirbti grupėse, ugdytis socialinius įgūdžius, bei užsiimti

prasminga veikla. Programos pabaigoje, jaunuoliai yra palydimi, teikiant jiems konsultacijas, atgal į

švietimo sistemą, darbo rinką arbą įdarbinami pačiame ūkyje. Jaunuoliai lanko ūkį vieną dieną per

savaitę nuo 9 iki 16 val. Jaunuolių grupę sudaro 6–8 jaunuoliai. Programa tęsiasi 10 mėnesių, nuo

rugsėjo iki birželio imtinai. Programoje numatytos ir nemokamos pavėžėjimo bei maitinimo

paslaugos.

Posėdžio dalyviai susipažino su Terapinio ūkio komanda – psichologais, socialiniais

darbuotojais ir jaunimo darbuotojais. Apžiūrėjo teritoriją ir patalpas. Aptarė bendradarbiavimo

galimybes, savivaldybės finansavimo poreikį ir finansavimo galimybes. Nutarta bendradarbiauti

viešinant informaciją apie Terapinį ūkį.

NUTARTA. Bendradarbiauti viešinant informaciją apie Terapinį ūkį.

Balsavimo rezultatai „Už“ – 8, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

 

Posėdžio pirmininkė                Ramunė Jakubėnienė

Posėdžio sekretorė        Inga Varnienė
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