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2019 METŲ ERŽVILKO MOTINOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO  

VEIKLOS PLANAS 
                      

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

1. Formuoti įgūdžius rūpintis savo sveikata per fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, švietimą.  

2. Ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius. 

3. Gerinti išteklių panaudojimo įgūdžius ugdant socialinę atsakomybę.  

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Įgūdžių formavimas, veiksmai, siekiant mažinti žalingus įpročius, skatinant sveikatingumą. 

2. Socialinės atsakomybės ugdymas panaudojant atliekas, taupant išteklius. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

Planuojama partnerystė 2019 metais su: 

1. Bendradarbiavimas su Eržvilko seniūnija, Eržvilko gimnazija,  biblioteka, kultūros centru,  NVO. 

Projektai 2019 metais: 

1. Sveikatingumo projekto „Žinau, galiu, noriu“ tęsimas. 

2. Projekto „Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų su vaikais iki 3 m. 

amžiaus“ 2018-06-22 Nr. 14-48, 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 įgyvendinimas. 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI 

 

Motinos ir vaiko krizių centro veikloms vykdyti reikalingi žmogiškieji ištekliai: krizių centro 

darbuotojai, savanoriai.  

Kiti reikalingi ištekliai: 

 įstaigos, projektų lėšos; 

 rėmėjų parama. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Darbuotojų kompetencijų didinimas, užtikrinant šeimų sveikatingumą. 

2. Darbuotojų motyvavimas ir  šeimų įgalinimas  prisidėti prie  aplinkos saugojimo, išteklių 

taupymo. 

 

 

 

 

 



 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

1. Motinos  ir vaikai aktyviai įsitrauks į gyvenimo kokybės,  socialinių ir tėvystės įgūdžių 

pagerinimą 100 % 

2. Tėvų ir vaikų santykių pagerinimas,  dalies problemų sumažinimas, konfliktinių situacijų 

išvengimas,  pozityvaus vaikų auklėjimo ugdymas 95 % 

3. Įstaigos lėšų sutaupymas tikslingai panaudojant aplinkos resursus 3% 



2019 METŲ ERŽVILKO MOTINOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO  METŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

 

Priemonės 

kodas 
Uždaviniai 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

 Strateginio veiklos plano tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS 

 1.1.1. Sudaryti sąlygas 

darbuotojams nuolat tobulinti 

savo kompetencijas.  

Ieškoti ir dalyvauti 

mokymuose 

(pozityvios tėvystės, 

konfliktų atpažinimo, 

išvengimo, sprendimo 

būdų). 

Dalyvaus mokymuose  

90 proc. darbuotojų.  

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 2019-12-31 Įstaigos lėšos  

150 Eur  

 1.2.2. Pritaikyti įstaigos lauko 

aplinką įvairesniam 

užimtumui  

Motinos ir vaiko krizių 

centro aplinkos 

sutvarkymas, šiltnamio 

apsodinimas, gėlių 

daigų pasodinimas.  

4 šeimos įgys žinių, 

gebėjimų savarankiškai 

prižiūrėti aplinką, auginti 

daržoves. 

Motinos ir 

vaiko krizių 

centro, ūkio 

dalies 

personalas 

 2019-06-30 Įstaigos lėšos 

100 Eur 

Lauko sūpynių 

atnaujinimas ir 

perkėlimas arčiau   

krizių centro pastato 

(ieškant rėmėjų). 

Fizinės aplinkos saugumo 

užtikrinimas, tarpusavio 

bendravimo pagarėjimas 

10 vaikų 

 

Motinos ir vaiko 

krizių centro, 

ūkio dalies 

personalas 

 

2019-05-01 0 

1.4.4. Priemonės laisvalaikio 

organizavimui 

Motinos ir vaiko krizių 

centro lauko teritorijoje 

Smėlio dėžės įrengimas  

Pagerės fizinis aktyvumas 

13 vaikų  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos šeimomis 

2019-05-31 Iš projekto lėšų 

150 Eur  



 Pripučiamas baseinas Pagerės emocinė būsena, 

sustiprės sveikata 13 

vaikų  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis 

2019-05-31 Iš projekto lėšų 

100 Eur 

 Priemonės paslaugų gavėjų 

sveikatinimo gerinimui 

Organizuoti paskaitas 

skirtas sveikatinimo 

gerinimui 

Sustiprins motyvaciją 

sveikai gyvensenai  

12 paskaitų, 10 dalyvių  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

socialinės 

rizikos 

šeimomis, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

2019-12-31 0 

 

 Įsigyti lauko žaidimą 

(futbolo vartus) 

Pagerės laisvalaikio 

praleidimas, santykiai tarp 

tėvų ir vaikų 50% 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su 

socialinės 

rizikos 

šeimomis, ūkio 

dalies 

personalas 

2019-07-01 Įstaigos lėšos 50 Eur 

1.5.1. Organizuoti informacinę 

sklaidą. 

Straipsnių kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetiniame 

puslapyje  

Iki 25 straipsnių per 

metus 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

2019-12-31 0 



Informacinių žinučių 

kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

Facebook paskyroje 

Iki 5 informacinių žinučių 

per metus 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVMO DIDINIMAS 

 2.1.1. Vertinti teikiamų paslaugų 

kokybę  

 

Apklausa dėl teikiamų 

paslaugų kokybės, 

psichologinio 

mikroklimato 

įvertinimo 

 2 vertinimo anketos Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis, 

psichologas 

 2019-12-31  0 

 2.2.1. Organizuoti ir dalyvauti  

renginiuose 

Renginių 

organizavimas,  

dalyvavimas 

renginiuose. Paruošti 

lankstinukus apie  

teikiamas socialines 

paslaugas  

Išplatintų lankstinukų 

skaičius 50 vnt. 

Dalyvavimas 

renginiuose 15 kartų, 7 

suorganizuoti renginiai  

 Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis 

2019-12-31 Įstaigos lėšos 30 Eur 

Įsigyti vaizdo projektorių Vaizdo projektoriaus 

paieška 

 

Vaizdo projektorius 

 (1 vnt.)  leis geriau 

įsisavinti informacinę 

medžiagą užsiėmimų, 

mokymų metu. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis, ūkio 

dalies vedėjas 

2019-07-01 Įstaigos lėšos  

280 Eur 

2.3.3. Pasitelkti pagalbą, paramą  Savanorių paieška, 

pritraukimas  

3 savanoriai Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

2019-12-31 0 



darbuotojas 

darbui su soc. 

rizikos 

šeimomis 

 

Plano rengėjos:  

Vyr. socialinė darbuotoja Vilija Bajorinienė  

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis Monika Vitkienė 


