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Štai ir vėl ateina diena, kada Viešpats apreiškia save pasauliui, tai meilės ir palankumo diena, 
dovanojama mums – 

Viešpaties Jėzaus Kristauis Gimimas. 
Linkiu Jums, kad ši Kalėdų šventė ir ateinantys Naujieji Metai nepraeitų veltui, kad sunkumų ir 
rūpesčių sūkuryje atrastumėte dievišką atramą ir paguodą. Paprastuose dalykuose slypi esmė, 

Juks Viešpats apsireiškia nuolankiu Žmogumi. 
                                                                                        Jūsų vyskupas Linas, OFM 

 
*********** 

 
Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai.  

(Lk 2,10) 
Dievas pasirinko paprastus žmones, 

pasirinko kasdienę vietą ir įsiveržia į laiko 
ir istorijos tėkmę, kad gimdamas 

žmogumi mumyse gimdytų meilę. Savyje 
šiandien atraskime Betliejų, širdyje – 

Prakartėlę, kur Dievas tarsi gyvoji duona 
dalinasi savimi nebijodamas būti iššūkiu 

pasauliui, galingųjų persekiojamas, 
kasdienybėje nesutiktas. Nebijokime 
dalintis džiaugsmu ir laužyti save lyg 
kalėdaitį dalinantis savo gyvenimu. 
Viltingų ir drąsių švenčių, o ypač 

kasdienybės. 
                                Kun. Jonas 

 

  

Mieli Šv. Juozapo globos namų Bičiuliai, 
Būkite pasveikinti ir džiaugsmingi 

laukdami Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019 
metų. 

Šv. Kalėdų šventė sugražina mus į 
svarbiausią momentą asmeninėje ir 

bendruomeninėje gyvenimo kelionėje. 
Kaip krikščionys atsisukame į Betliejuje 

užgimusį kūdikį Jėzų, kad viskas kas buvo 
žinoma apie Dievą, žmogų ir save taptų 
slėpiniu, o ne savaime suprantamybe.... 
Tik slėpiningame žinojime galime susitikti 

Kitą, pažinti save, o ypač nusilenkti 
Dievui, kuris pirmasis pasilenkė prie  
žmogaus.  Toks slėpiningas žinojimas 
kviečia mus pagarbai kitam, mylinčiam 

žvilgsniui,  neskubančiam prisiartinimui , 
o tai ir yra Kalėdos ... 

Tegul artimųjų meilė apsupa Jus. 
Gyvenkite pagarba, kad džiaugtumėtės ir 

dėkotumėte už gyvenimo dovaną. 
Šv. Kalėdų šventės ir Naujųjų 2019 metų 

proga Šv. Juozapo globos namų 
bendruomenė sveikina Jus. 

 
Pagarbiai,  

Šv. Juozapo globos namų bendruomenės 
vardu 

Patrikas Skrudupis 

****************************** 
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Mūsų gyvenimo spalvos  2018 metais 

 
 2018-01-03 Šventinėje arbatėlės popietėje vaišinomės dovanotu šimtalapiu. 

 2018-01-05 Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai tęsia penktadienio socialinę veiklą 

mūsų namuose. 

 2018-01-09 Svečiuose Žemynos progimnazijos 

moksleiviai. 

 2018-01-15 Dalyvaujame šv. mišiose Krekenavos 

bazilikoje.   

 2018-01-18 Fotografijos parodos pristatymas globos 

namuose. 

 2018-01-30 Panevėžio aklųjų bibliotekos 

darbuotojai pristato M.Putino gyvenimą ir kūrybą. 

 2018-01-31 Išvyka į Berčiūnų miškelį. 

 2018-02-02 Švenčiame grabnyčias. 

 2018-02-06 Šilagalio liaudiškos muzikos ansamblio koncertas Trijų karalių šventėje. 

 2018-02-07 Darbuotojos Ritos įspūdžių iš kelionės po Braziliją pasidalinimas. 

 2018-02-08 Padėkos vakaras savanoriams ir medicinos darbuotojams. 

 2018-02-13 K.Paltaroko gimnazijos mokinių projekto pristatymas: naudojant įvairias 

technologijas moksleiviai gamino skirtukus iš 

plastiko mūsų namų gyventojams.  

 2018-02-13 Užgavėnės globos namuose.   

 2018-02-22 Lietuvos skautai aplankė seniausią 

skautą, gyvenantį mūsų globos namuose. 

 2018-03-05 Išvyka į Berčiūnus. Švenčiame vyriausio 

skauto 102 gimtadienį. 

 2018-03-06 Kartu su gyventojais kepame vaflius.  

 2018-03-07 Vizitas į Jaunuolių dienos centrą – 

dalyvaujame Kaziuko mugėje. 

 2018-03-08 Moters dienos minėjimas – sveikinimai moterims. 

 2018-03-14 Svečiuose Mikalausko menų gimnazijos moksleiviai. 

 2018-03-15 Grožio diena – kirpėjos dovanoja šventišką nuotaiką gyventojams. 

 2018-03-15 Išvyka į Krekenavos baziliką. 

 2018-03-19 Švenčiame Juozapines: dalyvaujame 

iškilmingose šv.mišiose, šventiniuose pietuose. 

 2018-03-20 Susikaupimo popietė globos namų 

bendruomenei.   

 2018-03-22 Svečiuose kun. A.Lipniūno 

progimnazijos savanoriai. 

 2018-03-24 Dalyvaujame pavasarinėje maisto banko 

akcijoje. 

 2018-03-27 Savanorė Niurai pristato savo gimtąją 

Turkiją. 

 2018-03-28 Sveikiname visus mūsų namų kunigus švenčiant kunigystės dieną. 

 2018-03-29 Darbuotojai dalyvauja mokymuose apie vidinį kultūros formavimą, pagal ES 

finansuojamą priemonę 54+. 

 2018-03-29 Artėjant Šv.Velykoms ruošiame kiaušinius dažymui – puošiame žolelėmis, 

kruopomis. Mums talkininkauja Panevėžio jaunuolių dienos centro savanoriai. 
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 2018-04-01 Šventinis Šv.Velykų rytas globos namuose. 

 2018-04-11 Mūsų globos namuose svečiavosi Vyturio 

progimnazijos 6c kl. mokiniai. 

 2018-04-17 Kino centre „Garsas“ žiūrėjo filmą „Sengirė“. 

 2018-04-18 Šventinį koncertą bei savo rankų dovanėles mūsų 

namų bendruomenei dovanojo Panevėžio l/d „Aušra“ 

Skruzdėliukų grupės auklėtiniai.  

 2018-04-18 Susirinkę prie arbatos puodelio gimtadienio proga 

sveikinome globos namų statytoją kun. J.Antanavičių. 

 2018-04-19 Padėkos popietė savanoriams, dalyvavusiems 

pavasarinėje Maisto banko akcijoje, renkant produktus 

Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. 

 Pavasarėjant vis dažniau vykome į mišką ar parką pasigrožėti bundančia gamta, pasidžiaugti 

mūsų gyventojos Janinos Inčiūrienės medžio darbais. 

 2018-04-24 Kartu su globos namų gyventojais vykome į Šilaičius tvarkyti kapinių. 

 2018-04-25 Panevėžio G. Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojai tęsia pradėtą socialinę 

veiklą mūsų globos namuose. Bibliotekininkė A. Saladūnaitė artimai supažindino 

klausytojus su Petkevičaitės Bitės asmenybe, jos gyvenimo istorija, veikla. 

 2018-04-27 Penktadienio karių socialinė veikla globos namuose. 

 2018-04-30 Savanorė Nuray (Turkija) pristatė savo krašto mėgstamus patiekalus: desertą iš 

manų kruopų ir kokoso bei mielinius sūrio 

pyragėlius.   

 2018-05-02 Šilagalio mišraus ansamblio dalyviai, 

vad. J.Milašausko, dovanojo mūsų globos namų 

gyventojams koncertą, skirtą motinos dienai 

paminėti. 

 2018-05-02 Kartu su mūsų namų gyventojais 

lankėmės KC „Garsas“, kur eksponuojama vaškinių 

figūrų paroda: kolekcija iš Sankt Peterburgo, 

Olandijos, Belgijos ir Estijos. 

 „Ąžuolo“ progimnazijos technologijų mokytojas 

R.Kupčinskas jau ne pirmą kartą sukviečia mūsų namų gyventojus į   medžio darbų 

užsiėmimus. 

 2018-05-11 Burbiškio dvare grožėjomės įvairiaspalvių tulpių žiedais. 

 2018-05-08 “Beržų“ progimnazijos moksleiviai gyventojams padovanojo nuotaikinga 

koncertą, priminė liaudies šokius ir dovanojo moksleivių pagamintas atvirukus. 

 2018-05-09  Koncertavo Panevėžio neįgaliųjų draugijos “Ave vita“, ansamblis “Avilys“ su 

vadove Daugute Kavaliauskiene.   

 2018-05-11 Globos namų bendruomenė sulaukė svečių iš Aviva Lietuva, norinčių prisidėti 

prie globos namuose gyvenančių žmonių kasdienybės. Nuoširdus ačiū Aviva Lietuva 

komandai prisidėjus prie Šv. Juozapo globos 

namų aplinkos gražinimo. 

 2018-05-15 Grupelė globos namų gyventojų vyko į 

Krekenavą dalyvauti Šv. Mišiose. 

 2018-05-16 Koncertą dovanojo ansamblis 

,,Šaltinėlis“ (vad. Virginija Skupienė). 

 2018-05-17 Svečiavosi Miltinio gimn. istorijos 

mokytoja Agnė su pilietinio ugdymo būrelių. 

 2018-05-21 Įrengus globos namų vidinį kiemelį, 

visi užsiėmimai perkeliami į kiemą. 
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 2018-05-18 Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karių pagalba globos namuose. 

 2018-05-22 Lankėsi Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokiniai, kurie mūsų 

globos namų gyventojams dovanojo spektaklį.  

 2018-05-22 Gyventojų išvyka į Karsakiškį. 

Dalyvavome šv. mišiose, kurias aukojo mūsų globos 

namų sielovadininkas kun. J. Morkvėnas bei kun. J. 

Antanavičius. 

  2018-05-22 Savanoriai iš Olandijos talkininkavo 

globos namuose bei Panevėžio labdaros valgykloje 

„Betliejus“. 

 2018-05-23 Panevėžio LIONS klubo nariai dovanojo 

mūsų namų gyventojams neįgaliųjų techninės 

pagalbos priemones regos negalią turintiems asmenims, kurie klausosi radijo laidų, Aklųjų 

bibliotekos dovanotų įgarsintų knygų bei kitų įrašų. 

 2018-05-24 Gyventojai lankėsi Panevėžio dailės galerijoje, kur apžiūrėjo parodą „Lietuvos 

šimtmečio tautodailė Panevėžio krašte. 

 2018-05-29 Vasariška šiluma  mūsų namų gyventojus poezijos klausymui sukvietė į 

balkoną. Poeziją skaitė ne tik Panevėžio aklųjų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Nijolė 

Bielinskienė, bet ir patys gyventojai.   

 2018-06-01 Dalyvavome Panevėžio vietos 

veiklos grupės organizuotame projekte 

„Tautiškumas vienija kartas“ – vykome į 

Ustronės kaimą (Panevėžio raj.) Juozo 

Tumo- Vaižganto ir Knygnešių muziejų. 

 2018-06-05 Šiandien mūsų globos namuose 

vėl kvepėjo pyragu, skambėjo senos dainos. 

 2018-06-11 Mūsų globos namuose koncertavo Beatričė Šimaitytė – Panevėžio suaugusiųju 

ir jaunimo mokymo centro moksleivė (mokytoja Prof.Veronika Vitaitė) ir Skirmantė 

Kirkliauskaitė – M.K.Čiurlionio mokyklos moksleivė (mok. Jūratė Teresė Karosaitė). 

 2018-06-13 Sveikiname Antaniną ir Antanus vardo dienos proga 

 2018-06-14 Gedulo ir vilties dieną mūsų globos namų kiemelyje skambėjo tremtinių eilės ir 

liaudiškos dainos. Jau tradicija tapo kiekvieną vasarą organizuoti pikniką, kepti ant laužo 

dešreles, mėgautis vasariška šiluma ir saldžiomis braškėmis. Koncertavo Dembavos 

bendruomenės liaudiškos muzikos kolektyvas „Smagumėlis“, vad. Danutė Nakienė. 

 2018-06-14 Darbo partijos narių dovana mūsų globos namams – dekoratyvinis ąžuoliukas. 

 2018-06-19 Paskutinę savo savanorystės mūsų globos namuose dieną Nuray Isik vaišino 

visus turkišku desertu, dėkojo už parodytą supratimą, šiltą priėmimą, gyventojai 

atsisveikindami linkėjo laimingai grįžti į savo šalį ir sukurti savo laimę. 

 2018-06-21 Piname vainikus Jonams ir Janinoms. Sveikiname globos namų kapelioną kun. 

Joną ir mūsų namų darbuotojus bei gyventojus  

Jonus ir Janinas 

 2018-06-26 Mūsų namų gyventojus 

dainuojamosios poezijos klausymui sukvietė  

Panevėžio aklųjų bibliotekos vyr. 

bibliotekininkė Nijolė Bielinskienė ir Arvydas.  

 2018-07-10 Vykome į Žaliosios mišką ieškoti 

mėlynių. 

 2018-07-11 Arbatėlės popietė buvo skirta 

gyventojos Janinos gimtadieniui paminėti. 

 2018-07-17 Grupelė mūsų namų gyventojų vyko 
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į Uliūnus ragauti cepelinų. 

 2018-07-18 Armonikierė Zita Petronienė dovanojo mūsų namų gyventojams šventę. 

Skambios dainos, lietuviškos melodijos praskaidrino karštą vasaros dieną. 

 2018-07-26 Savanorė Ilona Trocka iš 

Ukrainos mūsų namų gyventojams pristatė 

savo šalį, papročius, tradicijas, vaišino  

savo gamintu tradiciniu patiekalu.   

 2018-08-10 Projekto Panevėžio 

bendruomeniniai šeimos namai 

pristatymas. 

 2018-08-16 Dalyvavo Žolinės atlaiduose 

Krekenavoje, aikštėje prie parapijos namų 

žiūrėjome Skapiškio teatro spektaklį apie kun. J. Katelę, lietuvybės puoselėjimą sunkiais 

mūsų kraštui laikais, vaišinomės gardžia sriuba. 

 2018-08-22-23 Petkevičaitės Bitės bibliotekoje grožėjomės įvairiaspalvių rudeninių gėlių 

žiedais. 

 2018-08-23 Mūsų gyventojus aplankė savanorė su šunimi, kuris suteikė džiaugsmo 

kiekvienam sutiktajam. 

 Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios komandos susipažino su mūsų 

globos namais, patikrino gelbėjimo įrangą.   

 2018-09-03 Į gimtąją Turkiją išlydėjome 

studentę Aybike, kuri mūsų globos 

namuose du mėnesius atliko slaugos 

studijų praktiką. Ji pasidalijo savo 

pastebėjimais, pateikė savo pasiūlymus dėl 

paslaugų gerinimo, palygino abiejų šalių 

gerąją patirtį. 

 2018-09-05 Sielovadininkas kun. Jonas 

Morkvėnas gyventojams pristatė filmą apie 

popiežių Pranciškų, ruošiantis susitikimui 

su juo Lietuvoje. 

 2018-09-07 Panevėžio miesto gimtadienio 

šventėje pristatėme vykdomus projektus, kviesdami dalyvauti įvairiose projektų veiklose. 

 2018-09-11 Mūsų globos namuose lankėsi Panevėžio darbo rinkos mokymo centro mokinės 

– kirpėjos, kurios puošė ir gražino gyventojus. 

 2018-09-11 Šiltą rudens popietę gyventojai rinkosi į globos namų terasą klausytis kun. 

J.Antanavičiaus poezijos prie arbatos puodelio.   

 2018-09-12 ir 13 d. vyko ES finansuojamo projekto „Panevėžio senjorų senėjimo proceso 

pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas“ mokymai darbuotojams. 

 2018-09-14 Mūsų bendruomenė dalyvavo 

Šiluvos atlaiduose ligonių dienoje.  

 2018-09-21 Parodoje Expo Aukštaitija 2018 

pristatėme Įstaigos vykdomus projektus. 

 2018-09-20 Kartu su gyventojais dalyvavome 

žinomos Panevėžio dailininkės Stasės 

Medytės jubiliejinės parodos atidaryme. 

 2018-09-27 Minėdami Šv.Vincentro Pauliečio 

dieną, sveikiname visus socialinius 

darbuotojus bei padėjėjus socialinio darbuotojo dienos proga. 
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 2018-09-30 Dėkojame Kino centrui „Garsas“ už dovanotą galimybę dalyvauti susitikime su 

aktore Vaiva Mainelyte ir režisieriumi Algimantu Puipa. Žiūrėjome filmą apie ateities 

globos namus – „Edeno sodas“.  

 2018-10-02 Savanorė Lina kartu su 

gyventojais iškepė gardų obuolių pyragą, 

susipažinome su savanoriu Omeru iš 

Turkijos, kuris atvyko savanoriauti į mūsų 

globos namus. 

 Dėkojame Panevėžio K.Paltaroko gimnazijos 

pradinių klasių mokytojams, mokiniams bei 

jų tėveliams, dalyvavusiems rudeninėje akcijoje, renkant ir dovanojant rudens gėrybes 

(daržoves) mūsų globos namams ir Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. 

 2018-10-04 Kartu su gyventojais vykome į girią pasigrožėti spalvingu rudeniu. 

 2018-10-09 Gražaus rudeniškai spalvingo antradienio popietę šventėme gyventojos 

Antaninos gimtadienį, savanoris Omer visus vaišino turkiškais riešutiniais pyragais. 

 2018-10-11 Filmo popietėje žiūrėjome filmą „Atžalynas“ 

 2018-10-11 Atsisveikinome su aktyvia nenuilstančia savanore Ilona iš Ukrainos. 

 2018-10-16 Antradienio popietę globos namai 

savanorių dėka pakvipo gardžiais kvapais.  

 2018-10-18 Džiaugiamės auksiniu rudeniu mūsų 

namų kiemelyje. 

 2018-10-19/20 Dalyvavome Maisto banko 

inicijuotoje akcijoje, kur savanoriai ateitininkai 

bei Paltaroko gimnazijos moksleiviai 

talkininkavo renkant maisto produktus 

Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“.   

 2018-10-22 Žaidžiame „Bingo“. 

 2018-10-23 Arbatos popietėje skambėjo mūsų 

tautos  lobiai: patarlės, mįslės, prietarai, 

žaidimai, dainos Mūsų šaunieji savanoriai talkininkavo kepant pyragus. 

 2018-10-24 Svečiuose Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro folklorinis ansamblis 

„Pajauta“ bei dramos studija, vad. Rimos Žostautienės. 

 2018-10-24 Šauni vyriška kompanija paįvairindama savo laisvalaikį vyko į Uliūnų kavinę 

ragauti didžiųjų cepelinų, pabendrauti kitoje aplinkoje.   

 2018-10-25 Vykome į kino centrą Garsas žiūrėti filmo „Tarp pilkų debesų“. 

 2018-10-29/30 Moliūgų žibintų gamyba; Moliūgų žibintų šviesoje mėgavomės savanorių 

keptų moliūgų pyragu, prisiminėme artimuosius artėjant vėlinėms. 

 2018-11-06 Šventėme tarptautinę pyragų dieną, kuri atnešė mūsų namų gyventojams ir visai 

bendruomenei be galo daug džiaugsmo. Dėkojame Aušros progimnazijos neformaliojo 

ugdymo vadovei Dainai Jasiūnaitei ir visai 

bendruomenei už pyragus. 

 2018-11-08 Filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ 

peržiūra. 

 Savanorių padedami mūsų namų gyventojai 

pradeda gaminti Kalėdinius atvirukus. 

 2018-11-12 Svečiavosi Šilagalio kultūros 

centro kolektyvas“ Šarma“, vad. Jono 

Mališausko.  

 2018-11-12 Lankėmės Likėnų sanatorijos parke, kur stovi mūsų namų gyventojo 

P.Tarabildos medinės skulptūros. 
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 2018-11-13 Į arbatos popietę susirinko būrys politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovų, 

trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo narių, Panevėžio Žemynos 

progimnazijos moksleiviai bei mokytojai su dovanomis, dainomis, pasakojimais. 

Geradarių dėka įrengtas akvariumas prileista žuvyčių. 

 2018-11-16 Panevėžio L/D „Gintarėlis“ 

Paukštelių grupė dovanojo gardų 

pyragą mūsų namų gyventojams 

tolerancijos dienai paminėti.   

 2018-11-19 Pirmadienio rytą sulaukėme 

linksmų svečių iš lopšelio-darželio “ 

Žibutė“. „Boružėlių“ grupė dovanojo 

gyventojams linksmą programą “ 

Daržovių gegužinė“. 

 2018-11-20 Popietės tema  – „Iš praeities 

į dabartį“:  gyventojų foto albumų peržiūra, patys gražiausi prisiminimai…. Savanoris 

Omer Man visus vaišino turkišku pyragu.  

 2018-11-27 Ruošiamės adventui: kepame žagarėlius, gaminame Kalėdinius atvirukus, 

piname advento vainiką. Gyventojai klausėsi N. Paltinienės ir E.Ivanausko dainų. 

 2018-11-28 Padėkos popietė savanoriams, dalyvavusiems labdaros akcijoje renkant maisto 

produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. Projekto koordinatorė Aldona 

Vasiliūnienė pristatė labdaros akcijų 

2018m.  rezultatus.   

  2018-12-03 Tęsiame bendradarbiavimą su 

Panevėžio jaunuolių dienos centru, kuris 

įsipareigojo kiekvieną savaitę aplankyti 

mūsų gyventojus dalyvaudami įvairiose 

veiklose. 

 2018-12-03 Mūsų globos namuose 

uždegta pirmoji advento žvakė. 

 2018-12-04 Šiandien globos namuose advento popietėje prie arbatos puodelio sulaukėme 

svečių iš Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bibliotekos, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro 

mokinių ir pedagogų. Svečiai dalinosi pasakojimais, eilėmis.  

 2018-12-05 Savanorė Eleonora mielai sutiko pagelbėti gyventojų užimtumo veikloje – ji 

mokina gyventojus kvėpavimo pratimų. 

 2018-12-05 Svečiavosi „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų su adventine 

programa“ Tyliai ateina Kalėdos“. 

 2018-12-07 Po šv. mišių sveikinome mūsų 

globos namų sielovadininką kun. Joną 

Morkvėną, minint  jo kunigystės šventimų 

dieną.  

 2018-12-11 Savanorių pagalba kepame ir 

puošiame kalėdinius meduolius. 

 2018-12-13 „Betliejaus kiemelis“ 2018. 

Dėkojame Panevėžio V. Mikalausko menų  

gimnazijos jaunuoliams už muzikinę dovaną; Troškūnų (Anykščių raj.) jaunimo teatro 

grupei „Mes“ už spektaklį „Nauji karaliaus drabužiai“, Panevėžio apylinkės teismo teisėjai 

Inetai Baliukaitytei už iniciatyvą ir paramą, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariams 

už gardžią kareivišką košę, moksleiviams savanoriams už pagalbą, V.Satkevičiui už 

muziką ir dainas, visiems prisidėjusiems organizuojant „Betliejaus kiemelį“.  

 2018-12-17 Svečiuose L/d „Riešutėlis“ vaikai su adventine programa „Iš tamsos į šviesą“. 
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 2018-12-18 Belaukiant švenčių mūsų namų gyventojus gražinti atvyko Panevėžio  darbo 

rinkos mokymo centro mokinės – kirpėjos ir manikiūrininkės. Tą dieną vyko Panevėžio 

l/d. Diemedis vaikų edukacinė programa bei 

šventinių kepinių gamyba. Jaunuolių dienos 

centras mokino gyventojus stalo žaidimų: 

žaidžiame Uno.  

 2018-12-19 Šventinius koncertus dovanojo 

Kazimiero Paltaroko gimnazijos choras vad. J. 

Garbaliauskienės ir Rožyno bendruomenės choras 

(vad. G. Jakubėnas). 

 2018-12-20 Panevėžio Minties progimnazijos 

moksleiviai – nykštukai su dovanomis sveikino 

Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ 

lankytojus bei globos namų gyventojus. Valgyklos „Betliejaus“ lankytojai susitiko su kun. 

Algirdu Daukniu jaukiam pokalbiui apie Kalėdų prasmę prie arbatos. 

 2018-12-20 Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė  rinko ilgesnio galiojimo maisto 

produktus Panevėžio labdaros valgyklos 

„Betliejus“ lankytojams. Globos namuose 

sulaukėme pulko moksleivių ir akcijos „Pasninko 

krepšys“ iniciatorės mok. Almos Oksienės su 

dovanomis. Dėkojame Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos 

bendruomenei ir mok. Loretai Masiliūnienei už 

adventinę akciją renkant maisto produktus.   

 2018-12-20 Dailės terapiją ir kalėdinio žaisliuko gamybos užsiėmimą gyventojams vedė 

dailininkė Ilona Žvinakienė. 

 Šiais metais sulaikėme ne vieno būrelio svečių, sveikintojų, geradarių su dovanomis, 

sveikinimai ir šiltais palinkėjimais. 

 

 

 

 

 
******************************** 
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2018m. vykdyti projektai 
 

 

 2018m. Tęsiama Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ veikla, kurios tikslas – socialiai 

pažeidžiamų Panevėžio miesto asmenų maitinimas. 

  2018m. tęsiamas „Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ 
projektas. Projekto dalyviai – Panevėžio 

labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojai. 

Kiekvieną savaitę vyko meninės saviraiškos, 

darbinio užimtumo, judesio lavinimo 

užsiėmimai. Rudenį projekto dalyviai vyko 

Jurbarką susitikti su Samariečių bendrija, 

aplankyta Samariečių bendrijos įkurta 

labdaros valgyklą.  

 
Europos socialinio fondo finansuojami projektai: 
 

 Tęstinis projektas “Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės 

gerinimas Panevėžio mieste”. Projekto tikslas – teikti kokybiškas socialinės globos ir slaugos 

paslaugas namuose  neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų 

šeimų nariams. Projektą vykdome kartu su partneriu VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centrų bei 

Panevėžio miesto savivaldybe. 2018 m. pasiekėme būtinąjį projekto rodiklį - 12 asmenų, kuriems 

teikiama integrali pagalba namuose.  
 

 „Panevėžio bendruomeniniai šeimos 

namai“, kurio tikslas – teikti kompleksiškas 

paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą 

kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir 

siekti įgalinti šeimas įveikti iškilusius 

sunkumus ir krizes. 

 

 Projektas „VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų 

plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus“, kurio tikslas – sutvarkyti du Įstaigos pastatus: 

vieno iš jų dalį pritaikyti globos namų gyventojams, turintiems judėjimo negalią, o kitą pastatą 

numatoma rekonstruoti ir jame įkurti naują padalinį – šešių vietų savarankiško gyvenimo namus 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Įsigyta 9 vietų transporto 

priemonė.  

 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) diegimas Įstaigoje, siekiant įgyti 

EQUASS Assurance sertifikatą. 

 

 Priemonė 54+ „Panevėžio senjorų senėjimo proceso 

pasekmių mažinimas įtraukiant juos į 

savanoriškas veiklas“, kurios tikslas – suburti 

savanoriškoms veikloms Panevėžio miesto bei rajono 

gyventojus, kuriems virš 54-rių metų bei iki pensinio 

amžiaus ir projekto metu įgytus gebėjimus panaudoti 

Panevėžio bendruomenės ir asmeniniams poreikiams 

atliepti. 

*************************** 
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Kūryba 
 

Janina Inčiūrienė   
Gyventoja    

 
Su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir 

Naujaisiais Metais. Norėčiau pasveikinti visus 

administracijos darbuotojus bei visą 

aptarnaujantį personalą. Palinkėti geros 

sveikatos, sėkmės darbe ir didžios kūdikėlio 

Jėzaus palaimos. 

 

 

Tu leiski, man, Kūrėjau,  

Tu leiski, man, Kūrėjau, 

Tavo mintim pasekti. 

Tu leiski nepailsti, 

Kai vakaras pailsta, 

Kai ant peties išvargęs, 

Kūdikis užsnūsta. 

 

Tu leiski, man, mąstyti, 

Kai saldų miegą pilsto 

Į vaikų loveles, 

Mėnulis įsisupęs. 

 

Tu leiski, man, suprasti, 

Tavų darbų didybę. 

Tu leiski, man, pajusti, 

Žmogaus būties menkybę. 

 

 

Gyveniman išėjus 
 

Žengiau iš tėviškės namų.  

Tuomet ir pažvelgiau į Jį... 

Su šypsniu kūdikio akyse.  

Ant kryžiaus kenčianti skausmuose, 

Gėrėjausi žiedais gėlių.  

Kristus vadino sekti Jį 

Gražus pasaulis buvo visas.  

Pakilt ir nepalūžt audrose. 

 

Nepažinojau dar žmonių,  

Vėliau patyriau, kas kančia, 

Kas yra gyvenimo sunkumai,  

Ir nuoskaudų dar neturėjau, 

Raudojau naktimis slapčia, 

Trapiu jaunystės takeliu, 

Pasilpusi dvasia ir kūnu.   

Aš į gyvenimą išėjau. 

 

 

Paskutinis kalendoriaus lapelis 
 

Šlama nuplėšti kalendoriniai lapai, 

Truputis nugyventų dienų 

Ir lyg šaukiau, kažkas iš anapus 

Kai nuplėšti paskutinį imu. 

 

Gal iš viso nebuvo šių metų? 

Gal tik sapną neaiškų regiu. 

Mėnesienos glėbį, gimtą miestą 

Atpažinti šią nakt negaliu. 

 

Taip didingai šią naktį atrodai, 

Pasipuošęs statybų pastoliais. 

Tau dangaus žiburių per mažai, 

Tu įžiebti savuosius panorai. 

 

Jau vidurnaktį skelbia saliutai, 

Skelbdami jau Naujuosius Metus. 

Suprantu, kad ne veltui gyventa, 

Kad palydim laimingus metus. 

 

 

Padėka Šventajai Dvasiai 
 

Aš pajutau, kaip Tu mano širdy skleidiesi, 

Lyg gėlės pumpuras pavasario nakty. 

Ir supratau, kad meilę Dievišką turėsiu, 

Dalint žmonėms kaip Tu maloniai dalini.  
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Aldona Skublickaitė 
Gyventoja     

 

Baltos snaigės jau apdengė žemę, 

Skrieja vėjas linksmai per laukus, 

Jau baigiasi metai pasenę, 

Su Naujaisiais sveikinu Jus! 

 

 
 

 

*********************************

 

 

A†A 
2018 m. į amžinybę palydėjome šiuos  

mūsų namų gyventojus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, Ir Amžinoji šviesa Jiems tešviečia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Katedros a. 4, LT-35240, Panevėžys, tel.: 8 45 433147 

1 Bronislovas Miškinis 1918-08-16 14 Česlovas Staurila 1954-07-21 

2 Valentina Volkova 1956-07-02 15 Regina A. Donskienė 1938-07-21 

3 Marija Gudonienė 1930-05-11 16 Genovaitė M.kauskienė 1932-06-06 

4 Paulina Janavičienė 1932-03-02 17.  Vidmantas Pilkauskas 1961-11-17 

5 Ona Skrebūnienė 1935-01-27 18 Anicetas Leipus 1916-03-05 

6 Bronius Antanaitis 1925-02-19 19 Albina Braždžionienė 1931-04-05 

7 Elvyra S. Gintautaitė 1932-09-02 20 Ipolitas V.Narkevičius 1939-05-01 

8 Pranė Balčiūnaitė 1942-09-05 21 Evaldas Ožalas 1945-02-06 

9 Vytautas Masys 1931-03-24 22 Rima Orlova 1923-08-02 

10 Valdas Palionis 1960-12-12 23 Kristina Diržytė 1956-05-08 

11 Rimantas Rimkus 1954-08-22 24 Irena Gaidelionienė 1958-12-18 

12 Janina Dzelzienė 1928-11-01 25 Kęstutis Bagdonas 1945-06-24 

13 Joana Žvirblienė 1934-10-18 26 Vytautas Bručas 1929-02-16 


