
METINIS VEIKOS PLANAS  2017 -2018 M. 

 

Centro veiklos priemonių 2017-2018 metams sąrašas: 

  

  

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 
laikas 

Vykdytojai Tikslai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

Pagalbos į namus 
paslaugų teikimas 

  

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Pagalbos namuose 
tarnybos vedėja, 
lankomosios 
priežiūros 
darbuotojai, 
masažistas, 
kineziterapeutas 

Sudaryti paslaugų gavėjui normalias 
gyvenimo sąlygas  ir galimybę kuo 
ilgiau gyventi pilnavertį gyvenimą savo 
namuose, pagerinti jų gyvenimo 
kokybę 

Per metus 160 
paslaugų gavėjų gaus 
socialinės priežiūros 
paslaugas namuose. 

Masažo paslaugas 
gaus vidutiniškai 10 
gavėjų per mėnesį, 
kineziterapijos 
paslaugas gaus 
vidutiniškai 14 gavėjų 
per mėnesį 

1.2. 
Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas asmens 
namuose 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, socialinis 
darbuotojas, 
slaugytojas, 

socialinių darbuotojų 
padėjėjai 

Teikti dienos socialinės globos 
paslaugas asmenims, turintiems 
slaugos poreikį, siekiant išvengti 
stacionarių paslaugų, palengvinti 
neįgaliųjų integraciją į visuomenę, 
mažinti socialinę atskirtį, pagerinti jų 
gyvenimo kokybę 

Per metus 15 
paslaugų gavėjų gaus 
dienos socialinės 
globos 
paslaugas namuose 

1.3. Integrali pagalba 
2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, socialinis 
darbuotojas, 
slaugytojas, 

slaugytojų padėjėjai 

Teikti integralią pagalbą asmens 
namuose, siekiant išvengti stacionarių 
paslaugų, mažinti socialinę atskirtį, 
pagerinti jų gyvenimo kokybę 

Per metus 20 
paslaugų gavėjų gaus 
integralios pagalbos 
paslaugas 

1.4. 
Institucinė socialinė globa 
(ilgalaikė, trumpalaikė) 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Pagalbos namuose 
tarnybos 

Teikti institucinės socialinės globos 
paslaugas 
asmenims,  siekiant  užtikrinti  asmens 

Per metus 8 paslaugų 
gavėjai gaus 



suaugusiems asmenims su 
negalia, senyvo amžiaus 

vedėja,  socialinis 
darbuotojas, 
slaugytojas, 

slaugytojų padėjėjai 

ivairiapusiškus poreikius, pagerinti jų 
gyvenimo  kokybę ir mažinti socialinę 
atskirtį 

institucinės socialinės 
globos 
paslaugas 

1.5. 
Socialinės priežiūros paslaugų 
socialinės rizikos šeimoms 
teikimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

 Centro direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, 
socialiniai 
darbuotojai darbui su 
socialinės rizikos 
šeimomis 

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugas socialinės 
rizikos šeimoms, sudaryti sąlygas 
šeimai ugdyti ir stiprinti gebėjimus 
savarankiškai spręsti iškilusias 
problemas, palaikyti socialinius ryšius 
su visuomene, mažinti socialinę 
atskirtį. 

Per metus 100 
socialinės rizikos ir 15 
stebimų šeimų gaus 
socialinės priežiūros 
paslaugas 

1.6. 

Laikino apgyvendinimo, laikino 
apnakvindinimo paslaugų 
teikimas 
  

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Socialinė darbuotoja, 
Socialinio darbuotojo 
padėjėjai-budėtojai 

Teikti laikino apnakvindinimo ir laikino 
apgyvendinimo paslaugas paslaugų 
gavėjams, siekiant patenkinti asmens 
gyvybinius poreikius ir sudaryti 
žmogaus orumą nežeminančias 
sąlygas, atkurti žmogaus gebėjimą 
funkcionuoti visuomenėje, kad jis pats 
galėtų pasirūpinti savimi. 

Per metus 20 
paslaugų gavėjų ir 1 
krizės ištiktoms 
šeimoms bus 
suteiktos socialinės 
paslaugos 

1.7. 
Socialinės reabilitacijos paslaugų 
teikimas neįgaliesiems 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Projekto vadovas, 
projekto 
finansininkas, 
užimtumo 
specialistai, meno 
terapijos specialistė 

Organizuoti ir teikti Joniškio rajono 
neįgaliesiems kokybiškas nuolatinio 
pobūdžio socialines paslaugas: 
neįgaliųjų užimtumo amatais 
paslaugas, meno terapijos paslaugas 

Per metus 24 
neįgalieji dalyvaus 
užimtumo veiklose 

1.8. 
Informavimo ir konsultavimo 
paslaugų teikimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Centro direktorė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
personalui,  pagalbos 
namuose tarnybos 
vedėja, 
socialiniai 
darbuotojai 

Pasitikėjimo atmosferos tarp klientų ir 
personalo sukūrimas 
  

Bus informuojami, 
konsultuojami visi 
besikreipiantys 
asmenis 

1.9. 
  Specialiojo transporto paslaugų 

teikimas 
2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Socialinis 
darbuotojas, 
vairuotojai 

Teikti specialiojo transporto paslaugas 
neįgaliems asmenims ir 
pensininkams, turintiems judėjimo 
negalią, socialinės rizikos šeimoms ir 
kt. asmenims, kuriems reikalinga 
paslauga. 
  

Pagerės neįgaliųjų, 
pensininkų ir kt. 
asmenų gyvenimo 
kokybė, per metus 
paslaugos bus 
suteiktos 320 
paslaugų gavėjų ir 3 
neįgaliems lopšelio-
darželio ,,Ąžuoliukas,, 
vaikams. 



1.10. 
Aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis organizavimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 
  

  

 Socialinis 
darbuotojas 
  

Aprūpinti techninės pagalbos 
priemonėmis neįgalius asmenis, 
neįgalius vaikus, pensininkus, 
organizuoti šių priemonių remontą, bei 
pristatymą į namus, kai asmuo neturi 
galimybės priemones atsiimti 
savarankiškai. 

Poreikis techninės 
pagalbos priemonėms 
bus patenkintas 330 
asmenų per metus 

1.11. 
Asmens higienos priežiūros 
paslaugų teikimas (skalbimo, 
dušo) 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Socialinis 
darbuotojas 

Teikti asmens higienos paslaugas 
asmenims, kurie dėl įvairių aplinkybių 
negali pasirūpinti savo asmens 
higiena, (neturi sąlygų namuose) 

Pagerės paslaugų 
gavėjų gyvenimo 
kokybė 

1.12. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 
2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Centro direktorė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, 

Centro darbuotojai 

Tobulinti darbuotojų profesinę 
kvalifikaciją, organizuoti seminarus, 
mokymus, sudaryti sąlygas 
darbuotojams dalyvauti mokymuose 

Centro darbuotojų 
padidės 
profesinė  kvalifikacija, 
socialiniai darbuotojai 
dalyvaus atestacijoje, 
kur bus suteiktos 
kvalifikacinės 
kategorijos. 

1.13. 
Socialinių   paslaugų 
organizavimas, koordinavimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Centro direktorė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, Pagalbos 
namuose tarnybos 
vedėja, 

Socialiniai 
darbuotojai 

Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę 
Gerės socialinių 
paslaugų kokybė 

1.14. 
  

  

Bendradarbiavimas su kitomis 
įstaigomis, 
nevyriausybinėmisorganizacijomis 
  

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 
  

  

Centro direktorė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, Pagalbos 
namuose tarnybos 
vedėja, 

Socialiniai 
darbuotojai 

Papildyti duomenis apie socialinių 
paslaugų gavėjus, jiems būtinų 
paslaugų poreikį 

Vyks 
bendradarbiavimas su 
kitomis institucijomis, 
vyks komandinis 
darbas 
  

  

1.15. 
Susirinkimų darbuotojams 
organizavimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Centro direktorė, 
direktorės 
pavaduotojas 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, Pagalbos 
namuose tarnybos 
vedėja 

Organizuoti darbuotojams metodinius 
susirinkimus, kviesti kitų įstaigų 
specialistus 

Bus sprendžiami 
darbiniai klausimai, 
dalinamasi gerąja 
patirtimi, 
supažindinama su 
naujovėmis 



1.16. 
Buhalterinės apskaitos 
tvarkymas, finansinės 
atskaitomybės sudarymas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

Vyriausiasis 
finansininkas, 
buhalteris Tikslingai ir efektyviai panaudoti lėšas 

Taupus ir racionalus 
lėšų naudojimas 

1.17. Viešųjų pirkimų organizavimas 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas 
Organizuoti viešuosius pirkimus 

Bus nupirktos darbui 
reikalingos prekės ir 
priemonės 

1.18. 
Socialinės priežiūros paslaugų 
teikimo kokybės kontrolė 

2017-2018 m. 
I-IV ketv. 

 Centro direktorė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams, Pagalbos 
namuose  vedėja 

Užtikrinti kokybiškas ir 
efektyvias  teikiamas socialines 
paslaugas  gyventojams 

Gerės teikiamų 
paslaugų kokybė ir 
efektyvumas 

  

  

 DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

  

Darbuotojų skaičius – 80 

  

  

Direktorė                                                                                                      Džeirana Aleknavičienė 

  

Vyriausioji finansininkė                                                                               Stanislava Juškuvienė 

 


