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ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI BEI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

 

Metiniai 

tikslai/uždaviniai 

Priemonės Kontroliuojantis 

asmuo 

Atsakingi 

asmenys/ 

struktūrinis 

padalinys 

Rodiklis Įgyvendini

mo 

terminas 

Laukiami rezultatai Asig

navi

mai 

1 tikslas. Užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų ir kitos socialinės pagalbos tęstinumą, prieinamumą atsižvelgiant į asmenų poreikius.   

1.1. Skatinti 

socialinės 

atskirties 

mažinimą bei 

socialinės 

integracijos 

didinimą, teikiant 

bendrąsias 

socialines 

paslaugas, 

atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų 

poreikį. 

1.1.1. 

Informavimo 

paslaugos. 

Teikti 

informaciją apie 

Centro 

teikiamas 

paslaugas. 

Direktorius  

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

atvejo 

vadybininkai 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga, 

skaičius. Ne mažiau 

kaip 95 proc. 

paslaugų gavėjų 

patenkinti 

informavimo 

paslaugomis.  

2023 m.  

I-IV ketv. 

Visi asmenys kreipęsi 

dėl šios paslaugos, gaus 

reikiamą informaciją.  

SB 

VB 

1.1.2. 

Konsultavimo 

paslaugos. 

Konsultuoti 

klientus 

socialiniais 

klausimais, 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

atvejo 

vadybininkai 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga, 

skaičius. Ne mažiau 

kaip 95 proc. 

paslaugų gavėjų 

patenkinti 

konsultavimo 

paslaugomis.  

2023 m. 

I-IV ketv. 

Visi asmenys, kreipęsi 

dėl šios paslaugos, gaus 

paslaugą. 

 

SB 

VB 
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sprendžiant jų 

problemas. 

 

1.1.3. 

Tarpininkavimo 

ir atstovavimo 

paslaugos. 

Pagalbos 

asmeniui 

(šeimai) 

suteikimas, 

sprendžiant 

įvairias asmens 

(šeimos) 

problemas, 

tarpininkaujant 

tarp asmens ir jo 

aplinkos. 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

atvejo 

vadybininkai 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga, 

skaičius. Ne mažiau 

kaip 95 proc. 

paslaugų gavėjų 

patenkinti 

tarpininkavimo ir 

atstovavimo 

paslaugomis.  

 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Visi asmenys, kreipęsi 

dėl šios paslaugos, gaus 

paslaugą. 

 

SB 

VB 

1.1.4. 

Tarpininkauti 

organizuojant 

pagalbą maistu 

iš Maisto banko 

šeimoms, 

patiriančioms 

materialinius 

sunkumus. 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

atvejo 

vadybininkai 

Ataskaitos suvestinė. 2023 m. 

I-IV ketv. 

Pagerės nepasiturinčių 

asmenų gyvenimo 

kokybė. Asmenys, 

kreipęsi dėl šios 

paslaugos, gaus 

paslaugą, pagal Centro 

specialisto 

rekomendaciją. 

KT 

1.1.5. 

Aprūpinimo 

drabužiais, 

daiktais ir 

avalyne 

paslaugos. 

Organizuoti 

būtiniausių 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

atvejo 

vadybininkai 

Šeimų, asmenų 

kuriems suteikta 

paslauga skaičius. 

Paslaugos suvestinė. 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Pagerės nepasiturinčių 

šeimų, asmenų 

gyvenimo kokybė. 

Paslauga bus suteikta 

ne mažiau kaip 30 

asmenų per metus. 

Part

nerių 

para

ma 
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daiktų teikimą 

socialinę atskirtį 

patiriančioms 

šeimoms, 

asmenims 

(vaikiškais 

daiktais).  

1.1.6. 

Sociokultūrinės 

paslaugos. 

Organizuoti 

paslaugas, 

siekiant 

integruoti 

asmenims į 

bendruomenę, 

mažinti 

socialinę 

atskirtį, gerinti 

paslaugų gavėjų 

laisvalaikio 

užimtumą. 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

individualios 

priežiūros 

darbuotojai 

(toliau -IPD), 

asmeniniai 

asistentai 

Suorganizuotų 

renginių skaičius ir 

dalyvių renginiuose 

skaičius. Kokybiškos 

paslaugos 

identifikacija (atlikta 

apklausa). 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybės 

pagerėjimas, socialinio 

pažeidžiamumo 

sumažėjimas. 

Organizuotas PG 

dalyvavimas ne mažiau 

kaip 10 renginiuose. 

Paslaugas gaus ne 

mažiau kaip 70 

paslaugų gavėjų. 

SB 

VB 

1.1.7. 

Transporto 

paslaugos 

organizavimas. 

Organizuoti ir 

teikti 

kokybiškas 

transporto 

paslaugas 

asmenims, kurie 

dėl negalios, 

ligos ar senatvės 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Suteiktos 

paslaugos suvestinė. 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybės 

pagerėjimas. Patenkintų 

transporto paslaugų 

užsakymų skaičius – 98 

proc.  

Paslauga bus teikiama 

pagal poreikius 

asmenims, kurie dėl 

ligos ar senatvės turi 

judėjimo problemų, 

šeimoms patiriančioms 

SB 
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turi judėjimo 

problemų ir /ar 

dėl 

nepakankamų 

pajamų negali 

naudotis 

visuomeniniu ir 

individualiu 

transportu.  

socialinę riziką. 

Paslauga bus suteikta  

virš 500 kartų per 

metus. 

2 tikslas. Gerinti socialinių paslaugų namuose kokybę senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.  

2.1. Skatinti 

socialinės 

atskirties 

mažinimą bei 

socialinės 

integracijos 

didinimą, teikiant 

specialiąsias 

socialines 

paslaugas, 

atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų 

poreikį. 

2.1.1. Pagalbos į 

namus 

paslaugos. 

Organizuoti 

paslaugas, 

senyvo amžiaus 

asmenims ir 

suaugusiems 

asmenims su 

negalia, kurie 

dėl amžiaus ar 

neįgalumo 

praradę 

gebėjimus ar 

galimybes 

savarankiškai 

rūpintis 

asmeniniu 

gyvenimu ir 

dalyvauti 

visuomenės 

gyvenime. 

Direktorius 

 

Socialiniai 

darbuotojai, IPD 

Teikiamos paslaugos 

kokybės įvertinimas 

(anketa). 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Pagerės paslaugų 

gavėjų gyvenimo 

kokybė bei jų emocinė 

būklė. Pagalbos į  

namus paslaugas gaus 

ne mažiau kaip 120 

paslaugų  gavėjų. 

SB 
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2.1.2. Laikino 

atokvėpio 

paslaugos 

organizavimas ir 

teikimas. 

Direktorius 

 

Socialiniai 

darbuotojai, IPD 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Suteiktos 

paslaugos ataskaita. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Šeimos nariai gaus 

reikalingą pagalbą, 

atokvėpio paslaugą. 

SB 

2.1.3. 

Organizuoti ir 

teikti asmeninę 

pagalbą. 

Direktorius Socialinis 

darbuotojas, 

asmeniniai 

asistentai 

 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Suteiktos 

paslaugos ataskaita. 

Ne mažiau kaip 95 

proc. patenkinti 

teikiamomis 

paslaugomis. 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Asmeninės pagalbos 

paslaugas gaus ne 

mažiau kaip 12 

paslaugų  gavėjų. 

Atsižvelgiant į 

individualius asmens 

poreikius bus suteikta 

asmeniui individualią 

pagalbą namuose ir 

viešojoje aplinkoje.                                            

Sumažės socialinė 

atskirtis, pagerės 

asmenų gyvenimo 

kokybė. 

VB 

2.1.3. 

Psichologo 

konsultacijos. 

Teikti Centro 

PG psichologo 

konsultacijas. 

Direktorius Psichologai Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Pagal 

tikslinių grupių 

sąrašus. Ne mažiau 

kaip 95 proc. asmenų 

patenkinti 

teikiamomis 

paslaugomis. 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Pagerės PG emocinis 

stabilumas bei 

gyvenimo kokybė. 

Paslaugas gaus ne 

mažiau kaip 100 

besikreipiančių asmenų.  

SB, 

KT 

 

2.2. Užtikrinti 

tarptautinį 

standartą 

atitinkančią 

pagalbos į namus 

2.2.1. Paruošti ir 

pateikti  

EQUASS 

pažangos       

ataskaitą  

      

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

Paruošta ir pateikta 

EQUASS pažangos 

ataskaita 

2023 m., iki 

birželio 

mėn. 

Bus išlaikytas Centro, 

kaip socialinių paslaugų 

kokybės srityje 

sertifikuotos „EQUASS 

Assurance“ įstaigos 

pripažinimas. 

SB 
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paslaugos teikimo 

kokybę.   

 

 

2.3.Užtikrinti 

integralios 

pagalbos (dienos 

socialinės globos 

ir slaugos) 

paslaugų 

tęstinumą senyvo 

amžiaus ir negalią 

turintiems 

asmenims, 

organizuoti ir 

plėtoti laikino 

atokvėpio 

paslaugų teikimą 

asmens namuose,  

atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų 

poreikius, 

sudaryti palankias 

sąlygas derinti 

šeimos ir darbo 

įsipareigojimus. 

 

2.3.1. Integralios 

paslaugos 

teikimas 

neįgaliems ir 

senyvo amžiaus 

asmenims jų 

namuose pagal 

projektą 

„Integralios 

pagalbos 

teikimas ir plėtra 

Lietuvos 

savivaldybėse“; 

2.3.2. Dienos 

socialinės 

globos paslaugų 

organizavimas ir 

teikimas asmens 

namuose; 

Individualaus 

socialinės 

globos plano 

sudarymas, 

peržiūra, 

tikslinimas; 

Direktorius Socialinis 

darbuotojas, 

IPD, slaugytojas, 

slaugytojo 

padėjėjai, 

kineziterapeutas, 

psichologas 

Teikiamos paslaugos 

kokybės įvertinimas 

(anketa). ~85 proc. 

paslaugų gavėjų 

patenkinti integralios 

(dienos socialinės 

globos ir slaugos) 

pagalbos 

paslaugomis asmens 

namuose; ~90 proc. 

paslaugų gavėjų 

įsitraukę į 

individualių planų 

rengimą ir pasiekę 

išsikeltus įgalinimo 

tikslus. 

 

2023 m.   

I-IV ketv. 

Asmenims sudarytos 

galimybės kuo ilgiau 

gyventi savo namuose, 

išlikti 

savarankiškesniems, 

skaičius – apie 15 

asmenų.  

Vykdant projektinę 

veiklą pagerės 

integralios paslaugos 

teikimo kokybė.  

 

 

 

 

 

 

SB,

VB, 

ES  

2.3.2. Laikino 

atokvėpio 

paslaugos 

organizavimas ir 

teikimas (globa). 

Direktorius 

 

Socialiniai 

darbuotojai, IPD 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Suteiktos 

paslaugos ataskaita. 

2023 m. 

 I-IV ketv. 

Šeimos nariai gaus 

reikalingą pagalbą. 

SB 

VB 

3 tikslas. Plėtoti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams, gerinti jų kokybę bei prieinamumą. 
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3.1.Sąlygų 

sudarymas 

socialinę riziką 

patyrusiam 

asmeniui (šeimai)  

ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus spręsti 

savo socialines 

problemas, padėti 

įveikti socialinę 

atskirtį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Atvejo 

vadybos procesų 

inicijavimas ir 

organizavimas, 

pagalbos ir 

paslaugų 

organizavimas ir 

koordinavimas 

Šalčininkų 

rajono 

savivaldybėje 

gyvenančioms 

šeimoms. 

Direktorius Atvejo 

vadybininkai, 

socialiniai 

darbuotojai 

dirbantys su 

šeimomis. 

Atvejų skaičius, 

atliktų pagalbos 

poreikio vertinimų, 

sudarytų pagalbos 

planų ir jų peržiūrų 

skaičius. 

2023 m. 

I-IV ketv. 

Tinkamos pagalbos 

numatymas padės 

šeimoms savarankiškai 

spręsti problemas ir 

įveikti kylančius 

sunkumus, išplėsti 

pagalbos tinklą, vertinti 

numatytų pagalbos 

priemonių efektyvumą. 

Gerės asmenų emocinė 

savijauta ir gyvenimo 

kokybė. 

VB 

3.1.2. Socialinės 

priežiūros 

paslaugos 

šeimoms.   

Šeimų lankymas 

namuose ugdant 

ir palaikant 

kasdienio 

gyvenimo ir 

darbinius 

įgūdžius, 

motyvuojant 

siekti teigiamų 

pokyčių šeimoje 

ir kitų pagalbos 

priemonių pagal 

šeimos narių 

individualius 

poreikius 

organizavimas. 

 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

dirbantys su 

šeimomis, IPD. 

Suteiktos paslaugos 

suvestinė, suteiktų 

paslaugų kokybės 

vertinimas (anketa). 

Ne mažiau kaip 60 

proc. šeimose  

sėkmingai palaikyti 

ar/ir įgyti nauji 

įgūdžiai. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Asmenų skaičius, 

kuriems teikiama 

paslauga, gavėjų 

skaičius per metus virš 

100.  

Šeimos gaus visą 

tikslingą informaciją, 

konsultuosis dėl 

pagalbos konkrečioje 

situacijoje, bus 

tarpininkaujama dėl 

reikalingų, kliento 

poreikius ir lūkesčius 

atitinkančių paslaugų ir 

pagalbos (darbo su 

šeimomis eigos 

aprašymai). 

Paruošta ne mažiau 

kaip 80 proc. planų 

šeimoms dėl socialinių 

įgūdžių ugdymo ir 

VB 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palaikymo. Gerės 

teikiamų paslaugų 

kokybė, sumažės 

socialinė atskirtis.  

3.1.3. Šalčininkų 

rajono 

savivaldybės 

koordinuota 

pagalba 

šeimoms 

(koordinuotų 

paslaugų 

teikimas). 

Organizuoti ir 

teikti tikslines 

paslaugas ir 

pagalbą 

Šalčininkų 

rajono 

savivaldybėje 

gyvenančioms 

šeimoms. 

Direktorius Atvejo 

vadybininkas 

Pagalba teikiama 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

direktoriaus įsakymo 

pagrindu. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Paslaugas gaus ne 

mažiau 8 asmenų per 

metus. 

Šeimos nariai gaus 

kokybiškas tikslines 

psichologo, socialinio 

darbuotojo, bei kitas 

šeimai reikalingas 

paslaugas ir pagalbą. 

Pagerės asmenų 

gyvenimo kokybė. 

VB 

3.1.4. 

Efektyvios 

tėvystės 

mokymai. 

Organizuoti 

tėvams 

prieinamus 

mokymus.  

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

Asmenų, kuriems 

suteikta paslauga 

skaičius. Ne mažiau 

kaip 70 proc. asmenų 

gaus naudos. 

2023 m.  

II, IV ketv. 

Pagerės tėvų ir vaikų 

bendravimas, tėvai įgis 

įgūdžių ir žinių kaip 

prižiūrėti ir auklėti savo 

vaikus. Mokymuose 

dalyvaus ne mažiau 

kaip 20 asmenų per 

metus. 

KT 

3.1.5. Šeimų 

įgalinimas, 

teigiamų 

pokyčių šeimose 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

Taikytų metodų 

aprašymai, jų 

skaičius, darbo su 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Šeimos įvairiose srityse 

pasieks teigiamų 

pokyčių, gebės pačios 

įsivardinti kylančias 

VB 
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skatinimas, 

taikant 

inovatyvius 

socialinio darbo 

metodus. 

šeimomis eigos 

aprašymai. 

problemas, ieškos 

sprendimo būdų, ugdys 

gebėjimą savarankiškai 

funkcionuoti.  

3.2. Įvertinti 

teikiamas 

socialines 

paslaugas  

3.2.1. Teikiamų 

socialinių 

paslaugų 

įvertinimas. 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai 

Atliktas teikiamų 

socialinių paslaugų 

įvertinimas pagal 

struktūrinius 

padalinius. 

2023 m. 

IV ketv. 

Bus apklausta ne 

mažiau kaip 70 proc. 

paslaugų gavėjų vieną 

kartą per metus. 

SB 

VB 

3.3. Vidinių 

kokybės 

užtikrinimo 

priemonių 

įgyvendinimas 

3.3.1. Teikiamų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

taikant 

EQUASS 

Assurance 

kokybės 

sistemą. 

Direktorius Atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai 

Projekto EQUASS 

Assurance kokybės 

sistemos sertifikatas. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Centras teiks 

kokybiškas į klientą 

orientuotas bei 

atitinkančias kliento 

poreikius paslaugas. 

SB 

3.3.2. Vidaus 

kontrolės 

įgyvendinimas. 

Priežiūra ir 

analizė. 

Direktorius Atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai 

Vidaus kontrolės 

vertinimo išvada. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Veiklos tikslai bus 

įgyvendinti tinkamai, 

bus sumažinta rizika. 

SB 

4 tikslas. Didinti socialinių darbuotojų kompetencijas, atsižvelgiant į įstaigos kvalifikacijos kėlimo planą ir individualizuojant kiekvieno 

centro darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius. 

4.1. Sudaryti 

sąlygas 

darbuotojams 

kelti kvalifikaciją. 

 

 

 

 

4.1.1. 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimo poreikio 

įvertinimas. 

Direktorius Atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai 

Parengta darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

poreikių analizė. 

2023 m.  

I ketv. 

Įvertintas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

poreikis. 

VB 

SB 

 

4.1.2. 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

Direktorius Atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai 

 Pritaikiusiųjų žinias 

darbe ne mažiau kaip 

90 proc. darbuotojų. 

2023 m. 

I ketv. 

Parengtas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

planas 2023 m. pagal 
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kėlimo (-si) 

plano 

parengimas.  

4.1.3. 

Darbuotojų 

įgytų žinių 

vertinimas. 

Kvalifikacijos 

kėlimo plano 

vykdymo stebėsena. 

kvalifikacijos kėlimo 

poreikio įvertinimą ir 

atsižvelgus į darbuotojų 

siūlymus. 

5 tikslas. Gerinti centro veiklos efektyvumą, tobulinant veiklos organizavimo procesus. 

5.1. Vykdyti 

centro 

modernizavimą ir 

rūpintis socialinių 

paslaugų plėtrai 

reikalingais 

materialiniais 

ištekliais.  

5.1.1. Centro 

materialinės 

bazės 

modernizavimas

5.1.2. 

Darbuotojų 

darbo sąlygų 

pagerinimas. 

Direktorius Direktorius, vyr. 

buhalteris 

Įsigyta kompiuterinė 

įranga, įsigyti 

mobilieji telefonai. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Darbuotojai bus 

aprūpinti reikalingomis 

darbo priemonėmis, 

pagerės darbo kokybę. 

SB 

 

5.2. Įstaigos 

valdymo sistemos 

tobulinimas, 

planuojant 

veiklos 

organizavimą, 

įgyvendinimą ir 

stebėseną. 

5.2.1. Metinio 

plano ir veiklos 

ataskaitos 

tobulinimas. 

Direktorius Direktorius, 

socialiniai 

darbuotojai 

Parengtas 

patobulintas metinis 

centro veiklos planas 

ir veiklos ataskaita. 

2023 m. 

I, IV ketv. 

Remiantis centro 

veiklos planu bus 

parengta metinė centro 

veiklos ataskaita. 

- 

5.2.2. Centro 

nuostatų naujos 

redakcijos 

patvirtinimas, 

organizacinės 

struktūros 

keitimas, kitų 

vidinių tvarkų 

tobulinimas. 

Direktorius Direktorius, 

socialiniai 

darbuotojai 

Tarybos sprendimu 

patvirtinti nuostatai, 

pakeista centro 

struktūra. 

Patobulintos vidinės 

tvarkos. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

Struktūros pakeitimas 

(padalinių steigimas) 

padidins darbo 

efektyvumą, pagerins 

veiklų kontrolės 

vykdymą. 

- 

5.3.Užtikrinti 

saugias 

darbuotojų darbo 

sąlygas. 

Darbuotojų 

aprūpinimas 

reikalingomis 

darbo 

priemonėmis, 

Direktorius Atsakingas 

asmuo 

 

Pirkimų ir priemonių 

išdalijimo 

dokumentai. 

Sveikatos tikrinimo 

grafikas, 

Pagal 

nustatytą 

periodišku

mą 

 

Darbuotojai laiku 

aprūpinti reikalingomis 

apsauginėmis bei 

higienos priemonėmis. 

SB 
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apsauginėmis ir 

higienos 

priemonėmis. 

Darbuotojų 

periodinis 

sveikatos 

tikrinimas, 

apmokant centro 

lėšomis. 

pasitikrinusių 

darbuotojų sąrašai. 

Darbuotojai laiku 

pasitikrinę sveikatą 

pagal sudarytą grafiką. 

Užtikrintos darbuotojų 

darbo sąlygos. 

6 tikslas. Didinti centro žinomumą bei skleisti informaciją apie teikiamas paslaugas. 

6.1. Didinti 

įstaigos 

žinomumą ir 

užtikrinti 

efektyvią 

komunikaciją 

bendruomenėje. 

6.1.1. Įstaigos 

veiklos 

viešinimas. 

Direktorius Atsakingas 

darbuotojas 

Parengtų ir 

paviešintų straipsnių 

skaičius, parengti 

lankstinukai apie 

teikiamas paslaugas.  

Patobulintas centro 

internetinio puslapio 

dizainas ir turinys. 

Paskelbta centro 

Facebook 

sutrumpintos 2022 

m. veiklos ataskaitos 

versija 

bendruomenei. 

2023 m.  

I-IV ketv. 

 

 

 

 

Vasario- 

kovo mėn.  

Nuolat atnaujinama ir 

pateikiama informacija 

apie centre teikiamas 

paslaugas ir vykstančius 

renginius, mokymus 

Facebook paskyroje, 

laikraščiuose, centro ir 

savivaldybės 

internetiniame 

tinklalapyje padidins 

centro žinomumą bei 

užtikrins efektyvią 

komunikaciją su 

bendruomene. 

SB 

6. 2.Skatinti 

savanorystę 

Centre 

pritraukiant 

jaunimą ir 

senjorus, Centro 

socialinius 

darbuotojus. 

Didinti 

6.2.1. Jaunimo, 

senjorų, Centro 

darbuotojų 

įtraukimas į 

savanorystės 

veiklą Centre.  

6.2.2. 

Dalyvavimas 

akcijoje 

Direktorius Socialiniai 

darbuotojai, 

socialiniai 

darbuotojai 

dirbantis su 

šeimomis, IPD  

Pasirašytų 

savanorystės sutarčių 

skaičius. 

 

 

 

 

2023 m. 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

Ne mažiau kaip 90 

proc. paslaugos gavėjų 

pagerės emocinė būklė, 

išsakytos svajones, 

siekiai padėtų PG 

jaustis saugiau. 

Padidės darbuotojų bei 

paslaugų gavėjų 

socialinė atsakomybė.  

- 
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darbuotojų ir 

paslaugos gavėjų 

socialinę 

atsakomybę. 

 

,,DAROM“ 

pritraukiant 

savanorius 

(senjorai, 

jaunimas). 

Pagalba 

paslaugos 

gavėjams bei 

kaimų ir miesto 

bendruomenėms 

tvarkant aplinką. 

6.2.3. 

Dalyvavimas 

projekte „Vaikų 

svajonės“, 

Maisto banko 

akcijoje.  

Nuotraukos iš 

dalyvavimo akcijose. 

Straipsnių skaičius. 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                        Lilija Kristina Kolendo                           
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