
Direktorė Diana Stankaitienė gimė 1962 m.  sausio 31 d. Tauragės mieste. 

Išsilavinimas  

Datos 1999 - 2001 

Kvalifikacija Socialinio darbo studijų programa, socialinio darbo magistras 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED, 6 lygis 

Išsilavinimas  

Datos 1998 – 1999 

Kvalifikacija Socialinio darbo studijų programa, socialinio darbuotojo 

kvalifikacija ( prilyginama bakalauro studijų II pakopai) 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

 Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED, 6 lygis 

 

 

Išsilavinimas  

Datos 1980 – 1985 

Kvalifikacija Natūralių ir cheminių pluoštų verpimo inžinierė-technologė 

(prilyginama magistro laipsniui) 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

Kauno politechnikos institutas (dabar KTU)   

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED, 6 lygis 

 

Išsilavinimas  

Datos 1972 – 1980 

Dokumentas Vidurinio mokslo atestatas 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

Tauragės 4-oji vidurinė mokykla 

Šeiminė padėtis – ištekėjusi. Vyras Gintaras Stankaitis dirba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijoje vyriausiuoju projekto vadovu. Šeima užaugino 3 sūnus: Igną, Ainį ir Luką.  

Profesinė veikla: 

Darbo patirtis  

Datos 2008 09  iki 2017-08 

Profesija arba pareigos Dėstytoja, lektorė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Socialinio darbo katedros lektorė, dėstomos disciplinos: Socialinė 

reabilitacija, Įstaigų administravimas, Socialinių paslaugų vadyba, 

Socialinės programos ir projektai  

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau  – KVK) Sveikatos mokslų 

fakultetas, Jaunystės g. 2 



Darbo patirtis  

Datos 2013 08 iki 2015-09-30 ir 2016-06 iki 2020-12 

Profesija arba pareigos Projekto koordinatorė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Socialinio projekto veiklos koordinavimas, darbas su socialinės 

atskirties grupėmis, mokymų socialiniams darbuotojams, socialinių 

darbuotojų padėjėjams, savanoriams vedimas, mokymų programų 

rengimas.  

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11. 

Darbo patirtis  

Datos 2000 04 iki šiol 

Profesija arba pareigos Direktorė  

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Socialinių paslaugų įstaigos veiklos administravimas, socialinių 

paslaugų socialinės rizikos ir atskirties asmenims / šeimoms 

organizavimas ir koordinavimas. 

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, 

Taikos pr.76 

Darbo patirtis  

Datos 2004 12 iki 2008 12 

Profesija arba pareigos Socialinio projekto vadovė (socialinė darbuotoja) 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Projekto „Vystymo bendrija „Moterų įdarbinimo modelis“  (MĮM)“ 

koordinavimas, darbas su socialinės atskirties grupėmis, mokymų 

organizavimas, mokymų socialiniams darbuotojams, socialinių 

darbuotojų padėjėjams, savanoriams vedimas, mokymų programų 

rengimas 

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, 

Taikos pr.76. 

Darbo patirtis  

Datos 1996 09 iki 2000 03 

Profesija arba pareigos Socialinės pagalbos tarnybos vadovė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Socialinių paslaugų įstaigos padalinio veiklos administravimas, 

socialinių paslaugų socialinės rizikos ir atskirties asmenims / šeimoms 

organizavimas ir koordinavimas.  

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius, Liepų g. 

15. 

Darbo patirtis  

Datos 1986 08 iki 1996 09 

Profesija arba pareigos Cecho viršininkės pavaduotoja / pamainos meistrė 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Vadovavimas medvilnės verpimo gamybos procesams (gamybai) 

Darbovietės 

pavadinimas ir adresas 

 

Medvilnės verpimo susivienijimas (fabrikas) „Trinyčiai“, Bangų g. 22. 

 
  



Ekspertinė 

veikla 

Dalyvavimas projektų rengime ir/ar administravime:  
 

  

 Investicinis projektas Klaipėdos miesto Globos namai seneliams ir invalidams 

(1997 m) 

 Projektas Klaipėdos miesto Globos namai seneliams ir invalidams (1997 m) 

 Projektas Bendruomenės centras “Sodžius” (1997 m) 

 Projektas Klaipėdos miesto Globos namai seneliams ir invalidams (1998 – 2000 

m) 

 Projektas Bendruomenės centras „Sodžius“ (1998 m) 

 Projektas Moterų krizių centras (1999 m) 

 Projektas Dienos centras pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms (1999 m) 

 Projektas Paramos šeimai centras (1999 m) 

 Projektas Socialinių paslaugų vienišiems, seniems ir neįgaliems asmenis 

Klaipėdos rajone plėtra (1999 m) 

 Projektas Socialinių darbuotojų užimtumas, kvalifikacijos kėlimas ir socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtimas (1999 m) 

 Projektas Asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo  vietų  socialinė reabilitacija 

(1999 – 2000 m) 

 Projektas Narkomanijos ir ŽIV/ AIDS prevencijos ir narkomanų socialinės 

reabilitacijos Klaipėdos mieste 1999- 2001 m (1999 m) 

 Sistemos sukūrimas, teikiant pagalbą smurtą šeimose patiriančioms moterims ir 

seksualiai išnaudojamiems vaikams, Klaipėdos mieste (2000 – 2001 m) 

 Asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo  vietų  socialinė reabilitacija Klaipėdos 

mieste (2000 m) 

 Sistemos sukūrimas, teikiant pagalbą smurtą šeimose patiriančioms moterims ir 

seksualiai išnaudojamiems vaikams, Klaipėdos mieste (2000 m) 

 Klaipėdos miesto bendruomenė prieš narkotikus (2000 m) 

 Gailestingumo rankos (2000 – 2003 m) 

 Būk laisvas, nebūk auka (2000 m) 

 Parama socialiai neapgintiems asmenims Klaipėdos mieste (2001 – 2002 m) 

 Laxa- Klaipėdai (2000 – 2001 m) 

 Būk laisvas, nebūk auka (2001 m) 

 Socialinės pagalbos namuose paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo Klaipėdos 

mieste 2001 – 2005 metais programa (2001 – 2005 m) 

 Transporto paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo Klaipėdos mieste 2001 – 2005 

metais programa (2001 – 2005 m) 

 Parama socialiai neapgintiems asmenims Klaipėdos mieste" (2001 – 2002 m) 

 Socialinės pagalbos ir slaugos namuose paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra 

Klaipėdos miete 2001 – 2003 metais (2001 m) 

 



  Socialinės paramos paslaugų prieinamumo ir bendruomenės narių informavimo 

gerinimas ir užtikrinimas Klaipėdos regione (2002 – 2003 m) 

 Socialinės atskirties mažinimas Klaipėdos mieste (2002 – 2003 m) 

 Genys margas, pasaulis dar margesnis (2002 m) 

 „Nedelsk“ Klaipėdoje(2002 m) 

 Socialinės paramos paslaugų plėtra ir jų kokybės gerinimas bei atitiktis ES 

keliamiems reikalavimams ir visuomenės požiūrio keitimas į socialines problemas 

(2002 m) 

 Savanoriškos veiklos skatinimas ir LRKD Klaipėdos miesto komiteto ir jo partnerių 

stiprinimas Klaipėdos regione (2002 – 2003 m) 

 Bedarbių, dirbančių pagal Viešųjų ir Remiamų darbų programas, bei centro 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir naujos darbo vietos steigimas, siekiant gerinti 

viešųjų socialinės paramos paslaugų kokybę (2002 m) 

 Investicinis projektas BĮ  Klaipėdos m. Socialinės paramos centro rekonstrukcija 

(2002 m) 

 Aktyvi prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Klaipėdos mieste ir humanizmo 

idėjų sklaida Klaipėdos regione (2004 – 005 m) 

 Vystymo bendrija „ MĮM ( Moterų Įdarbinimo Modelis) (2004 – 2007 m) 

 Vystymo bendrija“ Per technologijas- žinojimo ir darbo link“ (2004 – 2007 m) 

 B.O.A.[ Besimokančios organizacijos aplinka Klaipėdos miesto socialinėse 

įstaigose (2005 – 2008 m) 

 Liberalios vertybės Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėms (2006 m) 

 Kuriame gyvenimą... (2006 m) 

 Socialinės paramos nuteistiems ir paleistiems iš laisvės atėmimo vietų 

klaipėdiečiams prieinamumo didinimas, skatinant tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą (2006 m) 

 Kitoks požiūris...per meną, per žodį, per vaizdą (2006 – 2007 m) 

 PGU* INTEGRA (2006 m) 

 PGU* INTEGRA&BENDRUOMENĖ (2007 m) 

 SAFIR (2008 m) 

 RENKAMĖS MES: profesijas ir savanorystę (2008-2011) 

 Projektas „Vasaros stovykla vaikams ir jaunuoliams Italijoje (Ronchi)“ 2012-

07 

 My Social Responsibility (Mano socialinė atsakomybė) (2012-2014) 

 Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste (2013-2015) 

 Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste (2016-2020) 

 See Another Way (Pamatyk Kitokį Kelią) (2016-2019) 



Darbas KVK renkamų valdymo organų veikloje. 

KVK Akademinės tarybos narė pagal 2011-11-24 Klaipėdos valstybinės 

kolegijos akademinės tarybos sprendimą V19-1.Visuotinio kolegijos 

bendruomenės narių susirinkimo data 2011-11-24. 

Dalyvavimas socialinio darbo studijų programos komitete, narė. KVK 

direktorės 2014-04-02 įsakymas Nr. V1-59 

Darbas KVK darbo grupėse  
Darbo grupės pedagoginio personalo  krūvio normatyvų nustatymo ir darbo 

apmokėjimo tvarkos 2013-2014 m. m. projektui parengti, narė. KVK 

direktoriaus 2013-01-29 įsakymas Nr. V1-102 

Darbas KVK institucinės savianalizės ir studijų programų savianalizių 

rengimo grupėse Socialinio darbo studijų programos savianalizės atlikimo ir 

savianalizės suvestinės rengimo  darbo grupės narė.  KVK direktoriaus 2013-

05-02 įsakymas Nr. V1-174 

  Darbas šalies įstaigų ekspertų komisijose: 

 Dalyvavimas sektoriniame profesiniame komitete, narė. Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2012-02-07 įsakymas Nr. V7-

156 

 Lietuvos socialinio darbo tarybos narė nuo 2011-11 iki 2015-04, LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2011-11-03 Nr. A1-464 

 Darbo grupės, rengiančios neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, 

suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos  

2014-2030 metų programą, narė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2013-03-05 įsakymas Nr. A1-100. 

 Nacionalinio projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų 

ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001) priežiūros komiteto 

narė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-07-12 įsakymas Nr. A-

398. 

 Nacionalinio projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų 

ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001) priežiūros komiteto 

narė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-07-12 įsakymas Nr. A-

398 

 Dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių projektų vertinimo 

komisijoje, narė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2014-01-24 įsakymas NR. AD1-265  ir 2015-12-28 įsakymas Nr. AD1-3791. 

 Dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos pateiktų paraiškų finansinei paramai gauti vertinimo 

komisijoje, narė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20116 m. kovo 7 

d. įsakymu Nr. AD1-685.  

 Dalyvavimas Klaipėdos miesto NVO tarybos veikloje 2014.06-2016-06 

 Ekspertinė veikla vertinant pertvarkai atrinktų bandomųjų socialinės globos 

įstaigose dirbančių darbuotojų motyvaciją ir kompetencijas ir taikant 

Socialinės globos įstaigose darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos 

metodiką 2016-09-2017.01 

 Ekspertų komisijos prie Techninės pagalbos neįgaliesiems centro  prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė, LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2017-02-02 įsakymas Nr. A1-61. 

 

 



 Dalyvavimas profesinių asociacijų ir centrų veikloje. Nuo 1996 m. aktyviai 

dalyvauja visuomeninėje veikloje ir yra kelių nevyriausybinių organizacijų 

steigėja, narė ir/ ar valdymo organų narė 

 Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos narė nuo 1997, tarybos 

narė nuo 2008 m. iki šiol.  

 Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė, tarybos narė ir narė nuo 

2011-05-11 iki 2015-04-20.  

 CIF – LIETUVA prezidentė, narė, savanorė 2010 iki šiol. 2014-05-21  

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos narė nuo 1996 m. iki šiol.  

 Klaipėdos regiono moterų informacijos centro steigėja, narė, direktorės 

pavaduotoja (savanorė). 

Apdovanojimai  

 2009-11-16 Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas apdovanoja Klaipėdos 

apskrities garbės ženklu už gerosios patirties sklaidą Klaipėdos regiono socialiniams 

darbuotojams bei lygių galimybių ir tolerancijos skatinimą; 

 2012-01-17 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas 

apdovanoja Gerumo žvaigžde už nuopelnus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

kompetencijai priskirtose veiklos srityse 

Padėkos   

 2000-06-30  Klaipėdos SPC darbuotojams už darbą  proto negalios žmonių labui ir 

nuoširdžią  pagalbą organizacijai dėkoja LSIŽGB Klaipėdos padalinio pirmininkė J. 

Tulabienė; 

 2001-02-27 Klaipėdos SPC  direktorei dėkoja Litorinos liaudies mokyklos  praktikos 

vadovė už galimybę šios mokyklos studentams atlikti praktiką  Klaipėdos SPC; 

 2001-05-29 Klaipėdos SPC  vadovui už galimybę VU studentams atlikti praktiką 

dėkoja Vilniaus universiteto socialinio darbo praktikos vadovė dr. V. Gevorgovienė; 

 2001-05 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos (toliau – LRKD) Klaipėdos 

komiteto sekretorė J. Mažūnienė dėkoja Klaipėdos SPC už aktyvų dalyvavimą ir 

bendradarbiavimą įgyvendinant projektą „ Savanoriškos veiklos skatinimas ir bei 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos miesto komiteto ir jo partnerių 

stipinimas Klaipėdos regione“ 

 2001-11 LRKD Klaipėdos miesto komiteto sekretorė J. Mažūnienė dėkoja Klaipėdos 

SPC direktorei už aktyvų dalyvavimą projekte „ Būk laisvas, nebūk auka“ ; 

 2002-05-23 LRKD generalinė sekretorė I. Bružienė; dėkoja Dianai Stankaitienei už 

nesavanaudišką pagalbą  Klaipėdos m. komitetui;  

 2002-07-02 JAV Taikos Korpuso Lietuvoje programos vadovė A. Zubavičienė; 

Klaipėdos SPC už bendradarbiavimą vykdant JAV Taikos Korpuso programą dėkoja 

JAV Taikos Korpuso Lietuvoje programos vadovė A. Zubavičienė; 

 2002-11-19 Šilutės rajono savivaldybės paramos skyriaus vedėja dėkoja Klaipėdos 

SPC direktorei už konferencijos “Inovacijų diegimas socialinės paramos sistemoje ir 

jų sklaida: problemos ir perspektyvos“ organizavimą; 

 



 2006-12 Europos Parlamento Liberalų ir demokratų grupė „ALDE“ ir Europos 

parlamento narys. dr. Eugenijus Gentvilas dėkoja Klaipėdos socialinės paramos 

centrui ir projekto partneriams už projekto „Vystymo bendrija „MĮM (Moterų 

įdarbinimo modelis)“ įgyvendinimą. Projektas buvo patektas konkursui 

„Bendruomenė jėga“ ir laimėjo nominacijoje „Moterų socialinę padėtį ir lygias 

galimybes dalyvauti darbo rinkoje įtakojęs projektas; 

 2007-01 Informacinės visuomenės plėtros komitetas  prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės direktorius Aurimas Matulis dėkoja Klaipėdos socialinės paramos 

centrui už aktyvumą ir iniciatyvumą plėtojant informacinę visuomenę; 

 2007-09-01 Lietuvos Respublikos Seimo narė Dangutė Mikutienė Klaipėdos SPC 

už dalyvavimą akcijoje „Plauk garlaiviu Trakuose“ ir „ Respublikiniame piešinių 

konkurse “Mes piešiame Trakus“, kuris skirtas Vaikų kultūros metams; 

 2007-10-20 Lietuvos Respublikos Seimo narė Dangutė Mikutienė Klaipėdos SPC 

už dalyvavimą akcijoje „Plauk garlaiviu Trakuose“ ir „ Respublikiniame piešinių 

konkurse “Mes piešiame Trakus“, kuris skirtas Vaikų kultūros metams; 

 2007-12-04 Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas 

Česonis dėkoja Klaipėdos SPC už 100 procentinį deklaruojamų išlaidų tinkamumą, 

įgyvendinant Europos  pabėgėlių fondo 2006 metinės programos projektą; 

 2007-12-09 Europos Parlamento Liberalų ir demokratų grupė „ALDE“ ir Europos 

parlamento narys. dr. Eugenijus Gentvilas nominuoja Klaipėdos SPC už tolerancijos 

ugdymą Vakarų Lietuvoje įgyvendinant projektą 

„PGU*INTEGRA&BENDRUOMENĖ“; 

 2008-06-20 Pabėgėlių priėmimo centro direktorius Algimantas Dieninis dėkoja 

Klaipėdos SPC darbuotojams už ilgalaikį bendradarbiavimą, įgyvendinant 

prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programą savivaldybių 

teritorijose; 

 2008-10-16 BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro darbuotojai dėkoja direktorei 

Dianai Stankaitienei už tai, kad ji yra geriausias bosas Žemėje; 

 2008-12-13 Europos Parlamento Liberalų ir demokratų grupė „ALDE“ ir Europos 

parlamento narys. dr. Eugenijus Gentvilas dėkoja Klaipėdos SPC ir jo direktorei 

Dianai Stankaitienei už projektų, paskatinusių lygias galimybes ir tolerancijos plėtrą: 

„Aktyvi prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Klaipėdos mieste ir humanizmo 

idėjų sklaida Klaipėdos regione“; „PGU*INTEGRA“; 

“PGU*INTEGRA&BENDRUOMENĖ”;“SAFIR”, sėkmingą įgyvendinimą ir 

straipsnio “Trys pasirinkimai ir tolerancijos kitų tautų, rasių, kultūrų žmonėms 

tiesos” parengimą ir publikavimą dienraštyje “Vakarų ekspresas”. Projektai 

dalyvavo konkurse “ Klaipėdos regiono bendruomenių iniciatyvų ir 

bendradarbiavimo skatinimas ir palaikymas” ir laimėjo nominacijoje „Lygių 

galimybių plėtrą paskatinęs projektas/straipsnis“; 

 2009-01-10 LRKD pirmininkas K. R. Dobrovolskas ir generalinė sekretorė Gražina 

Jevgrafovienė dėkoja už ilgametę ir aktyvią veiklą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Draugijoje ir humanitarinių vertybių puoselėjimą; 

 2009 Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė dėkoja už paramą, 

moralinį palaikymą ir brangų laiką, kurį ji skyrė per visą rinkimų kompaniją. 

 



 2010-02-28 už dalyvavimą Klaipėdos NVO mugės nuomonių dvikovoje 

„DALYVAUTI (NE) VERTA“ ir prisidėjimą prie NVO sektoriaus plėtros. 

 2011-11-02 LR Seimo narė Dalia Kuodytė dėkoja už nuoseklų ir nuoširdų darbą 

įgyvendinant lygių galimybių politiką Lietuvoje, už neįkainojamą indėlį priimant 

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą; 

 2011-11-13 Lietuvos Respublikos Socialinės pasaugos ir darbo ministras Donatas 

Jankauskas dėkoja už bendradarbiavimą, rengiant seminarą „Projektų rezultatai: 

nuo sukūrimo ir taikymo“; 

 2012-01-25 Klaipėdos miesto savivaldybės Meras Vytautas Grubliauskas dėkoja 

už ilgametį ir nepriekaištingą darbą socialinės pasaugos srityje, socialinių 

inovacijų skatinimą ir diegimą socialinių paslaugų sektoriuje bei aktyvų 

dalyvavimą visuomeninėje veikloje; 

 2014-05 KVK direktorės Gražina Markvaldienė dėkoja už ilgametį 

bendradarbiavimą ir paramą ugdant biomedicinos ir socialinio darbo 

specialistų profesinius įgūdžius; 

 2014-11-06 Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto socialinio 

darbo katedros vedėjas dr. Valdas Rimkus dėkoja už nuoširdų 

bendradarbiavimą rengiant socialinius darbuotojus ir skaitytą pranešimą 

„Socialinės partnerystės tinklų kūrimas Klaipėdoje ir Lietuvoje: misija (ne) 

įmanoma; 

 2014-12 VšĮ „Trečiasis amžius“ direktorė Birutė Petraitienė dėkoja už 

geranorišką bendradarbiavimą, nesavanaudišką darbą, nuoširdumą ir 

kantrybę; 

 2015-09-27 Klaipėdos miesto tarybos narė Lilija Petraitienė dėkoja už 

sudarytą galimybę dalyvauti socialinėje akcijoje „Diena su socialiniu 

darbuotoju“ 

 2017-03 Lietuvos Respublikos Seimo narė Irena Šiaulienė dėkoja už 

didžiules pastangas teikiant pagalbą negalios ištiktiems  žmonėms, 

sąžiningą ir nuoširdų darbą, atsidavimą, širdies šilumą, gebėjimą 

išklausyti, atjausti ir padėti.  

 

 

Atnaujinta: 2017 m. liepos 18 d.  

 


