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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. liepos mėn. 

Liepos mėnesio šventės: 

07-01 Tarptautinė architektų diena  

07-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena / Tarptautinė bučinių diena  

07-08 Tarptautinė alergijos diena  

07-10 7 broliai miegantys  

07-11 Pasaulio gyventojų diena  

07-15 Žalgirio mūšio diena  

07-16 Škaplierinė, prapjovos  

07-17 Pasaulio lietuvių vienybės diena / Dariaus 

ir Girėno žuvimo diena  

07-18 Tarptautinė aludarių diena 

07-20 Tarptautinė šachmatų diena / Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena 

07-25 Jokūbinės, Nuobaigos 

07-26 Šv. Ona ir šv. Joakimas, Pabaigtuvės  

07-29 Šv. Morta, Griaustinio diena  

07-30 Jūros diena  
 

P  4 11 18 25 

A  5 12 19 26 

T  6 13 20 27 

K  7   14 21 28 

Pn 1 8 15 22 29 

Š 2 9 16 23 30 

S 3 10 17 24 31 
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Tėvo dienos paminėjimas 

2016.06.06 globos namuose buvo pasveikinti visi 

gyvenantys tėčiai Tėvo dienos progai paminėti. Išsakyti 

gražūs žodžiai ir palinkėjimai, suteiktas dėmesys  šiai dienai 

atminti gyvenančiųjų buvo išreikštas nuoširdžiu, tėvišku 

džiugesiu ir šypsena. 
 

 

Sveikinimai Antanams ir Antaninoms 

  

2016.06.13  globos namuose 

Antaninėms paminėti buvo 

pasveikinti visi  gyvenantys 

Antanai ir Antaninos. Išsakant 

sveikinimus jiems buvo įteiktos 

natūralios globos namų 

bendruomenės gamintos gėlių 

puokštės 

 

 

Gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas 
Birželio mėnesį gimimo dieną sutiko trys globos namų gyventojos: Antanina, Vidutė bei 

Valentina. Tradiciškai su gėlėmis, saldumynais, žvakute ir nuoširdžiai linkėjimais bei 

,,Ilgiausių metų" daina jas sveikino globos  

namų bendruomenė 

 

Seminaras darbuotojams globos namuose 

2016-06-27/28 dienomis Kapčiamiesčio globos namuose vyko seminaras skirtas 

darbuotojams, kurį vedė  VDU Doc. dr. NIJOLĖ LIOBIKIENĖ 

tema „Mirtis ir gedėjimas socialinės  

globos institucijoje: nuo tabu iki 

empatijos“.  Atsižvelgiant į darbo 

kontekstą seminaras užsakytas  su tikslu 

gerinti dirbančio personalo darbo kokybę, 

suteikiant jam teorinių žinių ir praktinių gebėjimų apie mirtį ir 

gedėjimą. 
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Mūsų bendruomenės užrašai... 

Suvienijęs besivaidijančias tarpusavyje smulkias Lietuvos kunigaištystes Lietuvos didysis 

kunigaikštis Mindaugas įkūrė Lietuvos valstybę, kurią pripažino ir Romos popiežius 

karūnuodamas Mindaugą Lietuvos karaliumi. Karūna 

įteikė Kulmo vyskupas. Lietuvos karalyste tapo viena 

galingiausių to meto Europos valstybe, kuri sustabdė 

mongolų-totorių ordų ekspansiją į vidurio Europą. Liepos 

6-oji diena po ilgų mokslininkų svarstymų pripažinta 

valstybės įkūrimo ir Mindaugo karūnavimo diena, kuri yra 

pripažinta valstybės švente. 

 

Bendruomenės pirmininkas Vytautas Rasiulis 

 

Įdomybės... 

Heraldinė lelija 
 

Pasak senovinės legendos, kai 496 m. frankų karalius Chlodvigas I-

asis priėmė krikščionybę, angelas jam atnešė auksinę leliją - 

apsivalymo bei dvasinio prabudimo ženklą. Kita istorija pasakoja, 

kad vandenyje augančios lelijos nurodė Chlodvigui brastą, per kurią 

jis persikėlė su kariuomene ir sumušė priešą. 

Krikščionybėje lelija simbolizavo Mergelę Mariją - jos didingą 

nekaltumą bei tyrumą, todėl prancūzų 

monarchai ją pasirinko savo karališkos 

valdžios ženklu. Sakoma, kad pirmasis 

tai galėjęs padaryti maldingasis valdovas Liudvikas VII 

Jaunesnysis (1120 - 1180 m.), kurio valdymo laikais Kristaus 

Motinos kultas ypač sustiprėjo. Kaip ten bebūtų, pirmą kartą 

heraldinė lelija (pranc. fleur de lis) atsirado kito karaliaus, 

Liudviko VIII – ojo, antspaude. 

Beje, po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos, teroro laikotarpiu, 

už heraldinės lelijos nešiojimą monarchijai simpatizavę asmenys 

galėjo prarasti galvą. 

(Internetinė prieiga http://www.istidom.lt/2016/07/heraldine-lelija.html) 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

LIEPOS MĖNESĮ 

 

Gyventojus : 

Alma Stankevičiūtė (30m.)- 07.14 

Ona Noselytė (94m.) – 07.23 

Marija Lenkauskaitė (71m.) – 07.26 

Sigitas Jonas Kasiukevičius (70m.) - 

07.30 

Antanas Vekteris (72m.) – 07.31 

Darbuotojus: 

Saulius Janulevičius (45m.) - 07.04 

Ona Sokolova  (58m.) – 07.17 

 

 

 

MIELIEJI, 
 

 Gyvenimas – drobė, kurioje 

paliekamos spalvos:  

šviesios ir tamsios 

Gyvenimas – knyga, kurią rašome po 

raidę, po žodį, po eilutę… 

Gyvenimas atsirado su saule, 

Mokykitės jį išsaugoti net pačiomis 

žvarbiausiomis dienomis, kad 

sukurtumėte nuostabią saulės sonatą 

gyvenimui.  
Su gimimo diena! 

  

 

Nuėjusieji savo gyvenimo kelią, ilsėkitės amžinoje ramybėje. 

 Birželio mėnesį mus paliko: Vytautas Vitas, Petras Karkauskas 
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Pamąstymui... 

 Vienas iš tragiškiausių dalykų, kurį žinau apie žmogaus prigimtį yra tai, kad mes visi linkę 

atidėlioti gyvenimą. Mes visi svajojame apie stebuklingą rožių sodą virš horizonto-vietoj to, kad 

gerėtumės rožėmis, kurios žydi už mūsų lango. Deilas Karnegis. 

Kartais reikia mokėti atsisakyti tokio gyvenimo, kokį planavome gyventi, kad 

galėtume patirti tai, kas mūsų laukia. Juozapas Kembelas (Joseph Campbell) 

"Svarbu ne tai, ką apie mane galvoja kiti, o ką aš galvoju apie save". 

M.Scott Peck 

  

ANTIES STRATEGIJA 

Trys uolūs jaunuoliai baigė studijas gerą vardą turinčioje mokykloje. Prieš išsiskirdami susitarė: 

keliaus po pasaulį, o susitikę lygiai po metų atsineš patį brangiausią dalyką, kurį bus suradę. 

Pirmas nedvejodamas išsiruošė ieškoti paties gražiausio, neįkainuojamo brangakmenio. 

Perskrodė jūras ir dykumas, perkopė kalnus, aplankė daugybę miestų, kol jį surado: tai buvo 

pats įstabiausias kada nors žemėje spindėjęs deimantas. Grįžo į gimtinę laukti bičiulių. 

Netrukus parsirado ir antrasis, vesdamas už rankos patrauklią, švelnių veido bruožų merginą. 

- Užtikrinu tave, kad nėra nieko vertingesnio už du vienas kitą mylinčius žmones, - pasakė. 

Ėmė laukti trečiojo. 

Prabėgo daug metų, kol šis sugrįžo. Jis buvo išvykęs ieškoti Dievo. Tarėsi su žymiausiais visų 

kraštų išminčiais, tačiau Dievo nesurado. Daug skaitė ir mokėsi, tačiau - bergždžios pastangos. 

Išsižadėjo visko ką turėjęs, bet Dievo taip ir neaptiko. 

Vieną dieną, leisgyvis nuo sukarto kelio, krito ant ežero kranto į žolę. Jo smalsų žvilgsnį 

patraukė antis, nerimastingai ieškojusi nendryne pasimetusių savo ančiukų. Vikrių mažylių buvo 

tiek daug, kad iki pat saulės laidos antis be poilsio nardė tarp meldų, kol surinko po sparnais 

visus iki paskutinio savo vaikus. 

Vyriškis nusišypsojo ir pasuko į tėviškę. 

Kai bičiuliai jį išvydo, vienas jam parodė deimantą, kitas - merginą, kuri jau buvo tapusi jo 

žmona. Degdami nekantrumu, jo paklausė: 

- O ką tu suradai brangaus? Turbūt ką nors neįtikėtino, jei su gaišai tiek metų. Tai matyti iš tavo 

pergalingos šypsenos... 

- Aš ieškojau Dievo, - atsakė šis. 

- Ir suradai Jį? - kvapą užgniaužė pirmieji. 

- Aš supratau, kad tai Jis visą laiką ieškojo manęs. 

 
Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš 

sudarysiu su jumis amžinąją Sandora, remdamasis savo ištikimąja meile 

Dovydui (Izaijo 55:3) 

Bruno Ferrero 

http://vaikai-dainius.blogspot.com/2012/02/anties-strategija.html
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 Reikia drąsos, kad stovėtum tvirtai, kai kiti atsitraukia ar pasiduoda baimei; reikia drąsos, kad 

paaukotum šiandieną dėl rytojaus; reikia drąsos, kad rizikuotum žinomu dėl nežinomo; reikia drąsos, kad 

paleistum vieną paukštį, esantį rankoje, tam, kad gautum du ar daugiau, tupinčius krūmuose, ir reikia 

labai daug drąsos, kad stovėtum vienas ir kovotum už tai, ko nori. – Vikas Malkani. 

Dienos centras neįgaliesiems  

Centre  siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes 

dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centre veikia siuvimo, 

siuvinėjimo mezgimo, suvenyrų, tekstilės ir kt. dirbtuvės. Sprendžiant šiuos uždavinius centro darbuotojai 

siekia  sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas ir suprastas. Į 

visuomenę integruojame ne žmogaus negalią, o patį žmogų, kuris dažnai sušildo visuomenę savo atvirumu, 

gerumu, nuoširdumu. Visuomenė tampa labiau mylinti, o tai reiškia, kad mes visi kartu tampame 

saugesni ir laimingesni. 

Šiltą vasaros dieną susiruošėme ir nuskubėjome į mišką , kur prisirinkome mėlynių uogų, pasimaudėme 

ežere, pagulėjome gražioje pievelėje. Popietė paliko neišdildomą įspūdį  merginų širdyse. 

Dienos centre atsižvelgiant į paros laiką: veiklų orientuotų į atsipalaidavimą ir poilsį organizavimas, 

sąlygų sudarymas individualiems poreikiams ir pomėgiams realizuoti, pasivaikščiojimas lauke,„ arbatos 

gėrimo ritualas“. Rytinių ir vakarinių apsitarnavimo įgūdžių palaikymas.  Saugios namų aplinkos 

kūrimas: pozityvios psichologinės būklės palaikymas ne namų sąlygomis, savarankiško ir suaugusio 

žmogaus požiūrio formavimas. 

 
   
 

 

Šiltą v     
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