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Pirma mėnesio savaitė     

Pirmadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Robotikos būrelis (10:00-

11:30) 

Meninės veiklos (11:30-

12:00) 

 

Antradienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas:  

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas(08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veiklos(11:00-

12:00) 

2.Individuali pagalba 

neįgaliajam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

 Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas(08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00).  

3. Neįgaliųjų meninių 

gebėjimų lavinimas 

būreliuose: 

Keramikos būrelis (10:30-

12:00) 

Ketvirtadienis 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas(08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Psichologo konsultacija (10:00-

12:00). 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija konsultacija 

(10:00-12:00). 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Meninės veiklos (10:00-11:00) 

3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų 

lavinimas būreliuose: 

Tapyba ant vandens – ebru 

menas (11:00-12:00) 

 

Penktadienis 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas(08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (09:00-12:00) 

Rytas su knyga (08:00-10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veilos (11:00-12:00) 

Naudojimasis paštomatais, 

bankomatais ir viešuoju 

transportu (gegužės ir rugsėjo 

mėn.)(11:00-12:00) 

Biosocialinių funkcijų 

atstatymo paslauga vasario, 

kovo, balandžio, spalio, 

lapkričio mėn.) 

2. Individuali pagalba 

neįgaliajams 
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Antra mėnesio savaitė     

Pirmadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Robotikos būrelis (10:00-

11:30) 

Meninės veiklos(11:30-

12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00). 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas:  

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veiklos (11:00-

12:00) 

Bitininkystė (gegužės-

rugsėjo mėn) 

 2.Individuali pagalba 

neįgaliajam 

 

 

Trečiadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas:  

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Bendrųjų darbinių įpročių 

formavimas (09:00-12:00) 

Meninės veilos (11:00-

12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00).  

3. Neįgaliųjų meninių 

gebėjimų lavinimas 

būreliuose: 

Keramikos būrelis (10:30-

12:00) 

 

 

Ketvirtadienis 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija konsultacija 

(10:00-12:00). 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Meninės veiklos (10:00-11:00) 

3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų 

lavinimas būreliuose: 

Tapyba ant vandens – ebru 

menas (11:00-12:00) 

4. Pagalba neįgaliųjų šeimos 

nariams. Psichologo 

konsultacija (10:00-12:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (09:00-12:00) 

Rytas su knyga (08:00-10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veilos (11:00-12:00) 

Biosocialinių funkcijų 

atstatymo paslauga vasario, 

kovo, balandžio, spalio, 

lapkričio mėn.) 

Naudojimasis paštomatais, 

bankomatais ir viešuoju 

transportu (gegužės ir rugsėjo 

mėn.)(11:00-12:00) 

2. Individuali pagalba 

neįgaliajams 
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Trečia mėnesio savaitė     

Pirmadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas(08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Robotikos būrelis (10:00-

11:30) 

Meninės veiklos(11:30-

12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00). 

Antradienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

 Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veiklos(11:00-

12:00) 

2.Individuali pagalba 

neįgaliajam 

 

 

 

Trečiadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

3. Neįgaliųjų meninių 

gebėjimų lavinimas 

būreliuose: 

Keramikos būrelis (10:30-

12:00) 

4. Pagalba neįgaliųjų šeimos 

nariams. Socialinio 

darbuotojo konsultacija 

(10:00-12:00) 

 

 

 

Ketvirtadienis 

 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Meninės veiklos (09:00-10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (10:00-12:00). 

Psichologo konsultacija (10:00-

12:00) 

3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų 

lavinimas būreliuose: 

Tapyba ant vandens – ebru 

menas (11:00-12:00) 

4. Pagalba neįgaliųjų šeimos 

nariams. Socialinio darbuotojo 

konsultacija (10:00-12:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis 

 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (09:00-12:00) 

Rytas su knyga (08:00-10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veilos (11:00-12:00) 

Biosocialinių funkcijų 

atstatymo paslauga vasario, 

kovo, balandžio, spalio, 

lapkričio mėn.) 

Naudojimasis paštomatais, 

bankomatais ir viešuoju 

transportu (gegužės ir rugsėjo 

mėn.)(11:00-12:00) 

2. Individuali pagalba 

neįgaliajams 
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Ketvirta mėnesio savaitė     

Pirmadienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Robotikos būrelis (10:00-

11:30) 

Meninės veiklos(11:30-

12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00). 

Antradienis 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas:  

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veiklos(11:00-

12:00) 

2.Individuali pagalba 

neįgaliajam 

 

 

 

Trečiadienis) 

1.Neįgaliųjų dienos 

užimtumas: 

Maisto gamyba (08:00-

10:00) 

Asmens higienos įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija (08:00-10:00).  

3. Neįgaliųjų meninių 

gebėjimų lavinimas 

būreliuose: 

Keramikos būrelis (10:30-

12:00) 

 

Ketvirtadienis 

 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (08:00-12:00) 

Socialinio darbuotojo 

konsultacija konsultacija 

(10:00-12:00). 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (09:00-10:00) 

Meninės veiklos (10:00-11:00) 

3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų 

lavinimas būreliuose: 

Tapyba ant vandens – ebru 

menas (11:00-12:00) 

 

Penktadienis 

 

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas: 

Asmens higienos įgudžių 

lavinimas (08:00-12:00) 

Bendrųjų darbinių įgudžių 

formavimas (09:00-12:00) 

Rytas su knyga (08:00-10:00) 

Kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai (10:00-11:00) 

Meninės veilos (11:00-12:00) 

Biosocialinių funkcijų 

atstatymo paslauga vasario, 

kovo, balandžio, spalio, 

lapkričio mėn.) 

Naudojimasis paštomatais, 

bankomatais ir viešuoju 

transportu (gegužės ir rugsėjo 

mėn.)(11:00-12:00) 

2. Individuali pagalba 

neįgaliajams 

 

 

 

 

1. Pagalba neįgaliesiems asmenims ar jų šeimos nariams (asmeninio asistento paslaugos) derinamos pagal išankstinę registraciją. 

2. Nuo gegžės iki rugsėjo pradėjus lankyti bitininkystę, ketvirtadienio grafikas gali keistis. 

3. Pasikeitus veiklų planui - informuosime.  

4. Vaikams pertraukų metu yra suteikiama vieta nusiraminimo kambaryje 

5. Veiklų adresas: Europos pr. 89, Kaunas (jeigu nenurodyta kitaip) 

6. Vasario 17 d. ,,Robotikos būrelis vyks Baltų pr. 51, Kaunas   

7. Biosocialinių funkcijų atstatymo paslauga vyks adresu Tunelio g. 60-134 

8.                    

Tvirtinu:  


