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      2020-04-23 protokolu Nr. 2 

  

VIEŠOJI ĮSTAIGA 

„DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“ 

2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          Viešosios įstaigos „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau – Įstaiga) 2020 m. veiklos 

planas (toliau – planas) sudarytas atsiţvelgus į socialinių paslaugų teikimo politiką, paslaugų gavėjų 

poreikius ir į vidaus įsivertinimo rezultatus. Šis planas numato metinius Įstaigos veiklos tikslus, 

uţdavinius, planuojamus atlikti darbus ir siekiama 2020 m. teikti kokybiškas dienos socialinės globos 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes bei tenkinti Įstaigos paslaugų gavėjų 

poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti skirtus išteklius.  

           Planas parengtas atsiţvelgus į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą 2020 metams; 

Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017-2023 metams ir  Savivaldybės strateginį veiklos 

planą 2019-2021 metams. 

           Planą įgyvendins Įstaigos administracija, socialiniai darbuotojai, uţimtumo specialistai, 

individualios prieţiūros personalas – socialinių darbuotojų padėjėjai, paslaugų gavėjai ir jų šeimos nariai.  

 

 II. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

         Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama teikti kokybiškas dienos socialinės globos 

paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šio tikslo įgyvendinimui buvo 

atliktas vidaus įsivertinimas - darbuotojų, paslaugos gavėjų ir jų tėvų/globėjų apklausa, pagal dalininkų 

susirinkime, 2014 m. balandţio 4 d. (protokolo Nr. 3), patvirtintus keturis veiklos vertinimo kriterijus:  

- 1 dvasinė ir fizinė paslaugų gavėjų būklė;  

- 2 paslaugų gavėjų lankomumas;  

- 3 paslaugų gavėjų šeimos narių galimybė dalyvauti darbo rinkoje;  

- 4 paslaugų gavėjų dalyvumas visuomenėje. 

Paslaugų gavėjai, jų tėvai/globėjai pildė anketas ir apklausos duomenys buvo apibendrinti 5 balų 

sistemoje: 5 balai, labai stiprus veiksnys; 4 balai, stiprus veiksnys; 3 balai, vidutiniškai stiprus veiksnys; 2 

balai, silpnas veiksnys; 1 balas, labai silpnas veiksnys. Vertinimo metu nustatytos stipriosios ir silpnosios 

įstaigos pusės pagal SSGG metodiką: 

STIPRYBĖS 
Įverti 

nimas 
SILPNYBĖS 

Įverti 

nimas 

Įvairios uţimtumo formos  uţtikrina 

paslaugų gavėjų gerą emocinę ir fizinę būklę. 
5 

--- 
--- 

Geras paslaugų gavėjų lankomumas, 

vidutiniškai 24 asmenys per dieną iš 26 

sąrašinių paslaugų gavėjų. 

5 

Paslaugų gavėjų (su sunkia negalia)  
motyvacijos maţėjimas  vykdant įvairias 

veiklas  

2 

Paslaugų gavėjų tėvai/globėjai gali dalyvauti 

darbo rinkoje – dirbti. 
5 

--- 
--- 

Išplėtotos sociokultūrinės paslaugos.   
5 

Sudėtingas paslaugų gavėjų su labai sunkia 

negalia įtraukimas į veiklas.  
3 

Įstaigos lankytojų aktyvus dalyvumas 

visuomenėje.  

 

5 

Visuomenės neigiamos nuostatos į 

neįgaliuosius 4 

Įstaigos darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos 

kėlimas ir komandinis darbas. 
5 

Darbuotojų motyvacijos maţėjimas 
2 

Stipri, atvira ir bendradarbiaujanti Įstaigos 

bendruomenė. 5 

Ribotas paslaugų gavėjų šeimos narių 

(pensinio amţiaus) bendradarbiavimas. 

 

2 
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Inovatyvūs socialinio darbo metodai taikomi 

socialinių paslaugų kokybei gerinti. 5 

Ne visi tėvai/globėjai uţtikrina taikomų 

metodų tęstinumą namuose. 

 

2 

GALIMYBĖS 
Įverti 

nimas 
GRĖSMĖS 

Įverti 

nimas 

Įstaiga numato galimybę socialinių paslaugų 

plėtrai - grupinio gyvenimo namų įkūrimui. 5 
---- 

--- 

 

Papildomų lėšų pritraukimas rengiant 

projektus.  5 

Aukšti projekto įgyvendinimo  reikalavimai, 

papildomas darbas darbuotojams.  5 

Tikslingas Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas.  5 

 

----- ---- 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo 

plėtra su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis, gerosios patirties 

pasidalijimas 

5 

----- 

--- 

 

         Apibendrinant Įstaigoje atliktą vertinimą pagal SSGG metodiką išryškėjo tokie rezultatai pagal 

dalininkų priimtus veiklos vertinimo kriterijus: 

1. dvasinė ir fizinė neįgalių asmenų būklė – 5 (labai stiprus veiksnys); 

2. neįgalių asmenų lankomumas -  5 (labai stiprus veiksnys); 

3. neįgalių asmenų - šeimos narių sugrįţimas į darbo rinką – 5 (labai stiprus veiksnys); 

4. neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje – 5 (labai stiprus veiksnys). 

 

        Naudojant subjektyvius tyrimo metodus buvo atlikta darbuotojų anketinė apklausa 

psichosocialiniams rizikos veiksniams tirti. Išdalintos anketos/ klausimynai, kuriose  buvo pateikti 27 

teiginiai. Suvedus duomenis dauguma,  apie 90 % darbuotojų į pateiktus klausimus rinkosi atsakymus 

,,sutinku“ ar ,,vidutiniškai sutinku“. Iš 27 klausimų, tik į vieną klausimą ,,Darbe galiu savarankiškai 

priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę“, buvo pasirinktas atsakymas ,,nesutinku“, todėl galima daryti 

prielaidą, kad Įstaigos psichosocialinės rizikos veiksnių ar streso darbe tarp darbuotojų ir vadovų nėra.  

Atliktas Įstaigos vidinis tyrimas parodo, kad norint teikti kokybiškas socialines paslaugas būtinas 

kolektyvo susitelkimas ir komandinis darbas.  

 

III. VEIKLOS TIKSLAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI 

 

         Įstaigos vizija: pokyčiams ir naujovėms atvira Įstaiga, sudaranti, asmenims turintiems proto ir 

kompleksinę negalią, lygias sąlygas ir galimybes tapti visuomenės dalimi, skatinanti nuolatinę neįgaliųjų 

paţangą ir savarankiškumą. 

         Įstaigos misija:  

- teikti kokybiškas socialines paslaugas, uţtikrinant paslaugų gavėjų ir jų tėvų/globėjų poreikius; 

- kryptingai planuoti ir organizuoti Įstaigos veiklą, reaguojant į socialinius pokyčius visuomenėje;  

- įtraukti paslaugų gavėjus į sprendimų priėmimą, siekiant sėkmingo pokyčių įgyvendinimo; 

- vykdyti paslaugų gavėjų socialinę integraciją, skatinant aktyvesnį dalyvumą visuomenėje. 

         Įstaigos veiklos tikslai: 

         -  nuosekliai ir efektyviai tobulinti paslaugų teikimo kokybę;  

         -  skatinti paslaugų gavėjų savarankiškumą bei įvairių įgūdţių ugdymą; 

         -  dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtroje; 

         -  savanorystės skatinimas Įstaigoje. 

         Įstaigoje planuojami atlikti darbai: 

         -  dalyvauti  VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje, kad įdiegti Įstaigoje Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistemą; 

         -  uţtikrinti paslaugų gavėjų įgalinimą, skatinant savarankiškumą ir motyvaciją darbui; 
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         - aktyvinti paslaugų gavėjų įtraukimą į sprendimų priėmimą, lygiateisį dalyvavimą, paslaugų 

vertinimą; 

         -  atlikti darbuotojų anketinę apklausą dėl Įstaigoje vyraujančios psichosocialinės atmosferos; 

         -  atlikti paslaugų gavėjų ir jų tėvų/globėjų anketinę apklausą dėl paslaugų kokybės; 

         -  tobulinti Įstaigos vidaus dokumentus; 

         -  uţtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, parengiant įvairių lavinimo programų;  

         -  sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui; 

         -  suorganizuoti darbuotojams superviziją dėl komandinio darbo stiprinimo; 

         -  efektyvinti vidinę ir išorinę komunikaciją;  

         - bendradarbiauti su socialiniais partneriais įgyvendinant projektus, įvairias veiklas, skatinant 

savanorystę; 

         -  dalyvauti įvairiuose renginiuose, mugėse, parodose, šventėse ir kt.; 

         -  sukurti paslaugų gavėjų pagamintų dirbinių pristatymą verslininkams, dėl jų realizacijos; 

         -  sutarčių su organizacijomis/verslininkais sudarymas dėl uţsakymų atlikimo. 

 

IV. 2020 METŲ UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

         Kokybiškas įstaigos valdymas: 

                                                           
1
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 (Suvestinė redakcija 

nuo 2019-11-06), ,,Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 

Priemonės pavadinimas 
Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 
Laikas Atsiskaitymo forma 

1. Planavimas, atsiskaitymas, kontrolė 

Efektyvios resursų valdymo politikos 

vykdymas 

Direktorė,  

Buhalteris  

kas ketvirtį Finansinės  veiklos analizė 

ir įvertinimas 
Finansinių resursų naudojimo vykdymas Atsakingi asmenys uţ 

finansų kontrolę 

nuolat Sąskaitos faktūros, viešųjų 

pirkimų dokumentai 

Prekių pirkimas, pajamavimas, 

nurašymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ir 

buhalteris 

nuolat Aktai 

Einamoji metinė inventorizacija 
Inventorizacijos 

komisija 
11, 12 mėn. Inventorizacijos aktai 

Darbuotojų darbo laiko sąnaudų 

normatyvų prieţiūra 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, 

Socialiniai darbuotojai 

ir uţimtumo 

specialistai 

 

pagal poreikį Pareigybių sąrašas  

Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų sudarymas ir tobulinimas 

pagal poreikį Įsakymai 

Darbuotojų supaţindinimas su įstatymų 

pasikeitimais, naujovėmis 

pagal poreikį Įvairūs įstatymai 

 

Paslaugų gavėjų pasiekimų patikrinimo 

organizavimas ir vykdymas 

1 x per metus  ISG planai 
1 

Metinis socialinį darbą dirbančių 

darbuotojų veiklos vertinimas 
12 mėn.  Parengta ataskaita 

Konfidencialumo uţtikrinimo kontrolės 

vykdymas 
2 x per metus 

Dokumentų apsaugos 

patikra 
Naujų dokumentų parengimas ir 

tvirtinimas 
pagal poreikį  

Socialinį darbą dirbančių darbuotojų 

veiklos prieţiūros ir kontrolės 

vykdymas 

visus metus 
Aptarimai susirinkimų 

metu 

Einamųjų metų veiklos plano sausis, vasaris Planas 
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parengimas 

Einamųjų metų veiklos plano 

įgyvendinimas 
visus metus Planas 

Rengti vykdomų projektų veiklas ir 

ataskaitas 
pagal poreikį Projektai 

Veiklų tvarkaraščių sudarymas ir 

tikslinimas 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams  

pagal poreikį Veiklų tvarkaraščiai 

 

 

 
Darbuotojų darbo grafikų sudarymas ir 

prieţiūra 

nuolat Darbo grafikai 

Rengti informaciją apie Įstaigos veiklą 

ir skelbti internetinėje svetainėje  

nuolat Informacija internetinėje 

svetainėje 

 

 
Pastatų, patalpų ir inventoriaus būklės 

prieţiūra ir kontrolė 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

ir darbuotojas ūkio 

prieţiūrai 

nuolat  

Transporto priemonės prieţiūra ir jo 

smulkus remontas 

Vairuotojas nuolat  

Dokumentų įforminimas pagal 

raštvedybos taisykles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

nuolat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvairūs dokumentai 

 

E-dokumentų valdymas nuolat 

Bylų formavimas ir tvarkymas pagal 

dokumentacijos planą 

nuolat 

Dokumentacijos plano derinimas ir 

tvirtinimas 

gruodţio mėn. 

Ilgo saugojimo bylų aprašų sudarymas iki birţelio 30 d. 

Bylų archyvavimas iki birţelio 30 d. 

Naujai priimtų darbuotojų darbo 

sutarčių pildymas, darbo sutarčių sąlygų 

pakeitimų pildymas  

pagal poreikį 

Paslaugų gavėjų lankomumo ţiniaraščių 

pildymas, mokesčio uţ paslaugas 

apskaičiavimas 

 1 x per mėn. 

Kasmetinių darbuotojų atostogų grafikų 

sudarymas 

sausio – kovo 

mėn. 

2. Personalas 

Darbuotojų kvalifikacijos poreikio 

nustatymas ir kvalifikacijos plano 

sudarymas 

Direktorė, direktorės  

pavaduotoja 

socialiniams reikalams  

sausio, vasario 

mėn. 

Planas 

 

 

Socialinių darbuotojų registravimas 

SPPD sistemoje 
Direktorė 

priimant naują 

darbuotoją 
Registras 

Socialinį darbą dirbančių darbuotojų 

atestacija Direktorė, direktorės  

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

pagal SPPD  Atestacijos paţymėjimai 

Socialinį darbą dirbančių darbuotojų 

darbo rezultatų vertinimas. Metinis 

pokalbis. Metinių uţduočių nustatymas  

sausio mėn. 

Praėjusių metų veiklos 

rezultatai. 

Einamųjų metų uţduotys 
Darbuotojams kintamosios dalies 

nustatymas 
Direktorė sausio mėn. Įsakymas 

3. Atvirumas bendruomenei 

Teikti aktualią informaciją paslaugų 

gavėjams, jų tėvams/globėjams ir 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 
visus metus  

Informaciniai pranešimai, 

skelbimai, pakvietimai, 
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darbuotojams, Įstaigos: skelbimų 

lentoje, tinklalapyje, Facebook ir 

Instagram paskyrose bei internetiniame 

laikraštuke. 

socialiniams 

reikalams, socialiniai 

darbuotojai 

publikacijos  ir kt. 

 

 

Įstaigos soc. tinklų  atnaujinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

visus metus 

 

Dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, projektuose 
Direktorė, direktorės 

pavaduotoja soc. 

reikalams, socialiniai 

darbuotojai, uţimtumo 

specialistai, soc. 

darbuotojo padėjėjai 

visus metus 

Planas 

Plėsti bendradarbiavimo ryšius su 

kitomis įstaigomis 
Bendradarbiavimo sutartys  

Rengti projektus, kurių metu skatintų 

lankytojų ir bendruomenės 

bendradarbiavimą 

Projektai 

Koordinuoti studentų praktiką ir 

savanorystės  plėtojimą 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja  soc. 

reikalams 

visus metus Sutartys 

4. Sauga ir sveikata 

Pokalbiai su paslaugų gavėjais saugaus 

elgesio, higienos įgūdţių, sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo būdo temomis 

Socialiniai darbuotojai 

ir uţimtumo 

specialistai  

visus metus Pagal veiklų tvarkaraščius 

 

 

 
Vykdyti darbuotojų sveikatos 

patikrinimo prieţiūrą 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams  

reikalams 

pagal  

grafiką 
Grafikas, įsakymas 

Instruktuoti Įstaigos darbuotojus  darbo 

saugos klausimais 

įvadinis ir 

periodinis 

Darbo saugos ţurnalai 

(pasirašytinai)  

 

 

Uţtikrinti darbuotojų kompetenciją 

suteikti pirmąją medicininę pagalbą 

priėmus naują 

darbuotoją ir 

pagal grafiką 

Paţymėjimai 

5. Viešieji pirkimai 

2019 m. Viešųjų pirkimų ataskaitos 

parengimas  

Darbuotojas atsakingas 

uţ viešuosius pirkimus 

iki 01-31 

Pateikti viešųjų pirkimų  

tarnybai  

 

 

Sudaryti  viešųjų pirkimų planą ir pagal 

jį organizuoti pirkimus   

 

iki 03-15 

Viešųjų pirkimų planas 

Sudaryti viešųjų pirkimų sutartis ir 

priţiūrėti jų vykdymą  
Pagal poreikį  Viešųjų pirkimų sutartys  

Sekti  viešųjų pirkimų teisės aktų 

pasikeitimus  
Nuolat  Viešųjų pirkimų teisės aktai  

6. Korupcijos prevencija 

Sričių, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo galimybė nustatymas, 

analizė, koregavimas 

Direktorė IV ketvirtis 

Išvada dėl korupcijos 

pasireiškimo  

 

 

Gautų skundų, pareiškimų, anoniminių 

skambučių dėl galimų korupcinio 

pobūdţio nusikalstamų veikų 

nagrinėjimas   

Direktorė gavus 

skundą, 

pareiškimą  

Skundų, pareiškimų  

nagrinėjimas 
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         Kokybiškas socialinių paslaugų teikimas: 
 

Gautų pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos programos, jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

keitimo analizavimas  

Direktorė per 10 d. nuo 

informacijos 

gavimo 

Korupcijos prevencijos 

programos, jos 

įgyvendinimo 

priemonių plano keitimas. 

Paslaugos/priemonės 

pavadinimas  

Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymas

/ 

laikas  

Atsiskaitymo forma 

 

Vidutinis 

paslaugų 

skaičius per 

metus 

1. Bendrosios socialinės paslaugos  

Informavimas (informacijos 

apie socialinę pagalbą ir kitais 

klausymais suteikimas) 

Direktorė,  direktorės 

pavaduotoja soc. 

reikalams, soc. 

darbuotojai, uţimtumo 

specialistai ir soc. 

darbuotojo padėjėjai 

visus metus 
Ţodţiu, telefonu, 

informaciniu raštu 
3500 

Konsultavimas 

(analizuojama probleminė 

situacija ir ieškoma veiksmingų 

problemos sprendimo būdų) 

Direktorė,  direktorės 

pavaduotoja soc. 

reikalams, soc. 

darbuotojai, uţimtumo 

specialistai, padėjėjai 

 

visus metus 
Ţodţiu, telefonu, 

informaciniu raštu 
1000 

Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 

(ši paslauga teikiama tarp 

asmens (šeimos) ir įvairių 

institucijų, specialistų, 

sprendžiant įvairias problemas) 

Direktorė,  direktorės 

pavaduotoja soc. 

reikalams, soc. 

darbuotojai, uţimtumo 

specialistai 

visus metus 
Ţodţiu, telefonu, 

informaciniu raštu 
15 

ISG planų sudarymas Socialiniai darbuotojai, 

uţimtumo specialistas 

sausis ISGP 24 

ISG planų vertinimas gruodis ISGP 24 

Paslaugų gavėjų lankomumas  

Direktorės pavaduotoja 

soc. reikalams ir 

paskirtas darbuotojas 

visus metus 
Lankomumo 

ţiniaraščiai 
12 

Vidaus įsivertinimas, atliekant 

apklausą 

Įstaigos darbuotojai, 

lankytojai ir jų 

tėvai/globėjai 

Sausis, 

vasaris uţ 

praėjusius 

metus 

Anketa, klausimynas 

ir apklausos 

rezultatai SSGG 

metodika. 

44 

2. Maitinimo ir transporto organizavimas 

Pagaminto maisto paslauga – 

maitinimas, (paslauga teikiama 

tris kartus per dieną: pusryčiai, 

pietūs, pavakariai, asmenims su 

sunkia negalia maistas 

smulkinamas, jie valgydinami, 

girdomi) 

 Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

3 x per 

dieną 

Lankomumo 

ţiniaraštis 
16000 

Valgiaraščio sudarymas ir 

tikrinimas 

Direktorė ir paskirtas 

darbuotojas 

Kas dvi 

savaitės 
Valgiaraštis 24 

Maisto kokybės ir kiekių 

tikrinimas 
Paskirti darbuotojai 

2 x per 

dieną 

Ţurnalas ir 

vaţtaraščiai 
462 

Kelionės lapų išdavimas, 

prieţiūra, ataskaitos ruošimas, 

pildymas 

Direktorės pav. soc. 

reikalams, buhalteris, 

vairuotojas 

Ketvirčiais, 

pildymas 

kiekvieną 

dieną 

Kelionės lapai. 

Kuro sunaudojimo 

nurašymo aktai 

24 

Transporto paslauga: paslaugų Vairuotojas ir lydintysis 2 x per Lankomumas, 10000 
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gavėjų veţiojimas į/iš namų į/iš 

Įstaigą 

dieną. kelionės lapai 

Transporto paslauga tenkinant 

sociokultūrinius poreikius 
Vairuotojas  

Pagal 

poreikį 
Kelionės lapai 100 

3. Socialiniai įgūdţiai, jų lavinimas ir palaikymas: 

Asmenų su negalia higiena 

(rankų nusiplovimas, dantų 

valymas) 
Socialiniai darbuotojai, 

uţimtumo specialistai ir 

socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

Pagal 

poreikį ---- 8000 

Asmenų su sunkia negalia 

higiena (rankų plovimas, 

apiplovimas po tualeto, 

sauskelnių keitimas, seilėtekio 

valymas, seilinukų keitimas, 

šukavimas) 

Pagal 

poreikį 

----  

1000 

Stalo kultūra / elgesys;  

stalo serviravimas 

Socialiniai darbuotojai, 

uţimtumo specialistai ir 

socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

3 x per 

dieną 

Tvarkaraštis 11000 

Asmens higienos lavinimo 

programos sukūrimas 

Uţimtumo specialistas Iki  

2020-02-01 

Programa 1 

4. Darbinių/buitinių/kasdieninių įgūdţių lavinimas, palaikymas: 

Mokomoji virtuvėlė 

(savarankiškas produktų 

pirkimas parduotuvėje ir 

užkandžių gaminimas)  

 

 

   

 

Socialiniai darbuotojai, 

uţimtumo specialistai ir 

socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

1 x per 

savaitę 

Tvarkaraštis     850 

Pinigų paţinimo programos 

sukūrimas 

Iki  

2020-02-01 

Programa 1 

Laikrodţio paţinimo programos 

sukūrimas 

Iki  

2020-02-01 

Programa 1 

Darbinės aplinkos tvarkymas 

(darbo vietos susitvarkymas, 

šiukšlių rinkimas, dulkių 

šluostymas, grindų šlavimas) 

 pagal 

poreikį 

Tvarkaraštis 5000 

Skalbinių skalbimas 

(rūšiavimas, mašinos 

pajungimas, lyginimas) 

1 x per sav. 

ir pagal 

poreikį 

Programa 800 

Kambarinių gėlių prieţiūra 

(laistymas, trešimas, 

persodinimas) 

1 x per sav. Programa 800 

Lauko aplinkos tvarkymas ir 

prieţiūra (gėlių sodinimas, 

ravėjimas, lapų grėbimas) 

kovo – 

spalio mėn.  

Programa 150 

Fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo (rytinė mankšta, 

periodiniai užsiėmimai su 

įranga, emocinės būsenos 

suvokimas, sveika mityba) 

 

Uţimtumo specialistas  

ir socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

8 x per 

savaitę 

Programa, 

tvarkaraštis, 

ISGP 

8000 

5. Komunikacinių įgūdţių formavimas, palaikymas: 

Kompiuterinis raštingumas ir 

kitos įvairios programos 

 

Socialinis darbuotojas  Tvarkaraštis, 

ISGP 

130 

Tęstinis skaitymas ir rašymas  

 

200 

6. Uţimtumas – įvairių amatų mokymas: 

Dailieji amatai (karoliukų 

vėrimas) 

 

 

 

Socialiniai darbuotojai 

4 x per 

savaitę 
Tvarkaraštis, 

ISGP 

4000 
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Rankdarbiai   

(tekstilės, siuvimo, mezgimo, 

nėrimo, siuvinėjimo, pynimo, 

plastilino, darbelių iš antr. žal.) 

ir socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

4 x per 

savaitę 
Tvarkaraštis, 

ISGP 

4000 

Keraminių dirbinių gaminimas 
Uţimtumo specialistas 2 x per 

savaitę 
Tvarkaraštis, 

ISGP 

400 

Įvairių dirbinių iš medţio 

gaminimas  

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

1 x per 

savaitę 
Tvarkaraštis, 

ISGP 

350 

7. Sociakultūrinės paslaugos: 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas (įstaigoje, 

visuomenėje, išvykose) 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

soc. reikalams, soc. 

darbuotojai, uţimtumo 

specialistai, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

Pagal 

galimybes 
Projektai, planai  

Laikraštuko „Pro rakto skylutę“ 

kūrimas ir leidimas 

1 x ketvirtį Planai  

Projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Pagal 

projektų 

kvietimų 

datas 

Projektų veiklų 

ataskaitos 

 

8. Įstaigos veiklų projektai, renginiai, edukaciniai uţsiėmimai ir išvykos (kalendorinis): 

 

Veiklos projekto/renginio pavadinimas Atsakingi asmenys Laikas 

Trys karaliai  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja socialiniams 

reikalams,  

socialiniai darbuotojai,  uţimtumo 

specialistai, 

 socialinių darbuotojų padėjėjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-06 

Laisvės gynėjų diena 2020-01-13 

Pasakų terapijos diena 2020-01-24 

Valentino diena 2020-02-14 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 2020-02-17 

Uţgavėnės (kaukės, blynų kepimas, ţaidimai 

lauke) 
2020-02-25 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena  2020-03-10 

Gamtos diena 2020-03-23 

Juoko diena  2020-04-01 

Pasaulinė sveikatos diena 2020-04-07 

Šv. Velykos 2020-04-10 

Motinos diena 2020-04-30 

Švaros – burbulų šėlsmo diena  2020-05-15 

Pozityvumo diena  2020-05-22 

Ataskaitinis tėvų susirinkimas geguţės mėn.  

Kuršėnų – puodţių sostinės –miesto šventė geguţės mėn. 

Europos dienos paminėjimas geguţės mėn. 

Meno diena 2020-06-05 

Joninės 2020-06-23 

Aitvarų diena birţelio  mėn. 

Sporto ir sveikatingumo šventė birţelio  mėn. 

Eksperimentų diena 2020-07-03 

Vasaros atostogas pasitinkant liepos mėn.  

Įstaigos 9-erių metų veiklos paminėjimas  2020-09-01  

Socialinių darbuotojų diena 2020-09-25 

Rudens mugė Kuršėnuose „Jomarkas“ rugsėjo mėn. 

Senjorų diena 2020-10-01 

Derliaus diena 2020-10-09 

Visų šventųjų diena 2020-10-30 

Lietuvos kariuomenės diena  2020-11-23 
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V. MATERIALINĖS BAZĖS IR PRIEMONIŲ ATNAUJINIMAS 

 

Priemonės pavadinimas 
Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 
Vykdymo terminas 

Atsiskaitymo 

forma 
Įsigyti reikalingų priemonių, įrangos 

ir kitų prekių, reikalingų 

kokybiškoms paslaugoms teikti. 

 
Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja socialin. 

reikalams, buhalteris, 

darbuotojas ūkio 

prieţiūrai 

Pagal poreikį ir vykdant 

projektinę veiklą 

Sąskaitos faktūros. 

Medţiagų išdavimo 

ţiniaraštis 

Atlikti einamuosius remonto darbus 

 
Pagal poreikį Sąskaitos faktūros 

Atlikti Įstaigos pastato fasado 

paprastąjį remontą 
Vasaros laikotarpyje 

Darbų perdavimo - 

priėmimo aktai, 

sąskaitos faktūros ir 

kt. 

 

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

         Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos paslaugas Įstaigoje, kreipiasi į Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar savo gyvenamosios vietovės seniūniją.   

         Paslaugų gavėjai Įstaigą pradeda lankyti gavę iš Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl 

socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo bei pasirašę Dienos socialinės 

globos paslaugų lėšų kompensavimo sutartį su Šiaulių rajono savivaldybe ir Įstaiga. 

         Paslaugų gavėjų grupės sudaromos atsiţvelgiant į intelekto ir motorikos sutrikimus. Grupę sudaro 4 

– 6 paslaugų gavėjai. Labai sunkią negalią turinčių asmenų grupė neturi būti didesnė kaip 3 paslaugų 

gavėjai.  

         Darbuotojų skaičius nustatomas taip, kad su paslaugų gavėjų grupe vienu metu dirbtų ne maţiau 

kaip du darbuotojai, atsakingi uţ veiklos organizavimą ir paslaugų gavėjų saugumą. 

         Planuojant individualią ar tikslinę veiklą gali būti formuojamos grupės, su kuriomis dirbtų vienas 

darbuotojas. 

         Paslaugų gavėjų veikla organizuojama remiantis dienos reţimu ir veiklos tvarkaraščiu. 

         Vykdant Įstaigos veiklą negali būti paţeidţiami saugos darbe ir sveikatos apsaugos reikalavimai. 

         Įstaigoje teikiamo dienos maisto racionas turi suteikti reikiamą maisto medţiagų ir energijos kiekį, 

patenkinantį paslaugų gavėjo fiziologinius poreikius ir atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijas. 

         Įstaigos direktorius uţ kiekvienus praėjusius kalendorinius metus teikia visuotiniam ataskaitiniam 

dalininkų susirinkimui veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinį ir einamųjų metų veiklos planą 

tvirtinimui. Ši informacija yra vieša ir skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje. 

 

VII. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

         Įgyvendinus uţsibrėţtus tikslus ir uţdavinius pagerės paslaugų kokybė. Konkrečių tikslų, uţdavinių 

iškėlimas bei priemonių numatymas uţtikrins efektyvų ir kokybišką Įstaigos valdymą. Saviraiškos 

Advento laikotarpis  
 

 

2020-12-01  

2020-12-23 

Pasaulinės neįgaliųjų dienos paminėjimas  2020-12-03 

Angelų valanda (popietė L. Ivinskio gimnazijoje) gruodţio mėn.  

Paslaugų gavėjų  gimtadienių šventimas visus metus 

Projektų veiklų įgyvendinimas visus metus 

Dalyvavimas kitų įstaigų organizuojamose 

šventėse, akcijose, renginiuose 
pagal galimybes 

Išvyka/edukacija gamtoje   visus metus 

Išvyka į parodas   visus metus 

Parodų organizavimas kitose įstaigose visus metus 
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poreikių tenkinimo galimybės, renginiai vykdomi Įstaigoje padės uţtikrinti neįgalių asmenų  uţimtumą, 

skatins pasitikėti savo jėgomis priimant sprendimus, integruosis į visuomenę, suteiks visuomenei 

informacijos apie įstaigos veiklos pobūdį. 

           Vietos bendruomenės aktyvinimas per organizuojamus renginius, projektus pagerins Įstaigos 

paslaugų gavėjų dalyvumą visuomenėje, keisis poţiūris į neįgalų asmenį. Bendradarbiavimas su 

įvairiomis organizacijomis, jų nariais, skatins savanorystę.    

         Keliama darbuotojų kvalifikacija sudarys galimybes geriau paţinti asmenį su negalia, sustiprins 

komandinį darbą. Kokybiškiau teikiamos paslaugos leis objektyviau įvertinti jų daromą paţangą, jie taps 

savarankiškesni, maţiau priklausomi nuo aplinkinių.  

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

         Finansavimo šaltiniai 2020 m.: 

Finansavimo šaltiniai Suma Eur. 

Valstybės biudţeto lėšos      171420,00 

Šiaulių rajono savivaldybės lėšos                                                             29720,00 

Paslaugų gavėjų lėšos  27200,00 

Projektinės veiklos lėšos                                                                      400,00 

Kitos lėšos (parama; 2 proc. GPM; fizinių asmenų parama, mugės, parodos ir kt.         1900,00 

        

        2020 metų paslaugos kaina per mėnesį: 

-  paslaugos gavėjui su negalia – 752,43 

-  paslaugos gavėjui su sunkia negalia – 873,60 

 

IX. INOVACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Inovacija 

 

Laikotarpis 

 

Atsakingas asmuo 

1. 

 

Socialinių įgūdţių ugdymo, lavinimo     

programų kūrimas  
Iki 2020-02-01 

Uţimtumo specialistas,  

soc. darbuotojo padėjėjai 

2. 
Atnaujinti maisto gaminimo receptų 

knygą 
Iki 2020-11-15 Socialinės darbuotojos 

3. Pasakų terapijos diena 2020-01-24 
Socialiniai darbuotojai ir 

uţimtumo specialistas 

 

4. 

 

Metodinių priemonių kūrimas plane    

numatytų veiklų įgyvendinimui iš antrinių  

ţaliavų 

Visus metus 

Socialiniai darbuotojai, uţimtumo 

specialistas, soc. darbuotojo 

padėjėjai 

5. 

 

Metodinių priemonių kūrimas plane 

numatytų veiklų įgyvendinimui  
Visus metus 

Socialiniai darbuotojai, uţimtumo 

specialistas, soc. darb. padėjėjai 

6. 

 

Metodinių priemonių kūrimas labai sunkią  

negalią turintiems paslaugų gavėjams 
Visus metus 

Socialiniai darbuotojai, uţimtumo 

specialistas, soc. darb. padėjėjai 

7. Hipoterapijos uţsiėmimų organizavimas 2020 m. 
Uţimtumo specialistas,  

soc. darbuotojo padėjėjai 

8. 

 

Paslaugų gavėjų supaţindinimas su 

Kuršėnų mieste naujai įkurtomis 

erdvėmis, objektais 

Visus metus 
Uţimtumo specialistas,  

soc. darbuotojo padėjėjai 

9. 

 

 

Fizinio aktyvumo skatinimas atnaujintoje  

Pavenčių bendruomenės lauko 

treniruoklių aikštelėje 

2020 m. 
Uţimtumo specialistas,  

soc. darbuotojo padėjėjas 

10. 

 

Praktinis fotografijos pritaikymas veiklose 

ir nuotraukų eksponavimas parodose 
Visus metus 

Socialiniai darbuotojai ir 

uţimtumo specialistas 

11. 

 

 

Socialinių įgūdţių ugdymas, pasitelkiant  

naująsias skaitmenines technologijas –   

„QuiverVision“ programą       

Visus metus Socialiniai darbuotojai 
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12. 

 

Paslaugų gavėjų įgalinimas priimti  

sprendimus planuojant veiklas 
Visus metus 

Socialiniai darbuotojai ir 

uţimtumo specialistas 

13. 

 

Komandinio darbo stiprinimas 

organizuojant grupinę superviziją 
4 ketvir. Direktorė 

14. 
Įstaigos išorinės komunikacijos 

stiprinimas 
Visus metus 

Direktorė ir direktorės 

pavaduotoja socialiniams 

reikalams 

15. 

 

Paslaugų gavėjų pagamintų dirbinių  

pristatymas verslininkams, jų realizacija. 
2020 m. 

Direktorė ir direktorės 

pavaduotoja socialiniams 

reikalams 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2020 m. plano prieţiūrą vykdys direktorius, įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams, planą įgyvendins socialinį darbą dirbantys darbuotojai ir kt. darbuotojai. Uţ 2020 

m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma eiliniame visuotiniame ataskaitiniame dalininkų susirinkime.  

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 


