
 

PATVIRTINTA 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

direktoriaus 2019 m. vasario 18 d.  

įsakymu Nr. V- 36 

 

 

NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

1. Užimtumo veiklą orientuoti darbuose panaudojant antrines žaliavas. 

2. Formuoti įprotį kiekvieną dieną užsiimti aktyvia sportine veikla.  

Įgyvendinant veiklos planą vykdoma negalią turinčių asmenų lytinio švietimo ir šeimos 

konsultavimo programas, patvirtintas VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2018-12-21 

direktoriaus įsakymu Nr. V–172. 

Kasmet vyr. socialinio darbuotojo tvirtinami: „Kasdienių įgūdžių ugdymo“, „Socialinių 

įgūdžių lavinimo“, „Meninės raiškos“, „Fizinio aktyvumo skatinimo“ ir „Šeimos konsultavimo“ 

planai. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Socialinės atsakomybės už savo veiksmus ir sprendimus didinimas aplinkosaugos srityje. 

2. Sveikos gyvensenos ugdymas per fizinį aktyvinimą. 

 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI IR PARTNERIAI: 

 

Projektai 2019 metais: 

1. „Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar 

(ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Tauragės 

regione“. 

2. Tęstinis projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas Jurbarko rajono 

suaugusiems proto negalios asmenims“. 

 

Planuojami partneriai 2019 metais su: 

1. Plėsti bendradarbiavimą su Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre, VšĮ 

Raseinių dienos centre „Vilties takas“,  VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centre dirbančiais 

specialistais, dalinantis gerąja patirtimi. Pritraukti dienos centro lankytojų tėvus/ globėjus, tvarkant 

centro poilsio zoną.   

 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI: 

 

Dienos centro veiklai vykdyti reikalingi žmogiškieji ištekliai: Dienos centro personalo, tėvų/ 

globėjų savanoriškas darbas. 

Kiti reikalingi ištekliai: 

 įstaigos lėšos, 

 projektinės lėšos, 

 rėmėjų lėšos. 

 

 

 



 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Paslaugos kokybės vertinimo įrankio sukūrimas ir taikymas, kurio pagalba būtų 

vertinamas paslaugos efektas (nauda) paslaugos gavėjui. 

2. Individualaus socialinės globos plano formos tobulinimas. 

3. Kartą metuose dienos centro veikloje taikomų dokumentų peržiūra ir personalo 

supažindinimas su padarytais pakeitimais. 

 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Kiekybiniai rodikliai: 

1. Paslaugų gavėjų informavimo ir konsultavimo poreikio patenkinimas – 100%. 

2. Dienos centro lankytojų lankomumas – 95%. 

3. 20% bus atnaujinta rankdarbių gamyba iš ekologiškų medžiagų. 

4. Dienos centro lankytojų tėvų/ globėjų susirinkimai – 2.  

5. Susitikimas įstaigoje su analogiškų centrų darbuotojais – 1. 

 

Kokybiniai rodikliai: 

1. Dienos centro personalo darbo kokybės įvertinimas, paslaugos gavėjų ir jų tėvų/ globėjų 

vertinimu sieks 80%. 

2. Paslaugos gavėjų pasitenkinimas žaliojoje zonoje teikiamomis laisvalaikio veiklomis 

sieks 80%. 



 

Dienos centro lankytojų 2019 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 

Priemo

nės 

kodas 

Uždavinio pavadinimas Padalinio veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Asignavimai 

1. Strateginis tikslas. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS. 

1.1. Personalo nuolatinis tobulinimasis 

1.1.1. Didinti personalo 

kompetencijas ir kelti 

motyvaciją.  

Savišvieta. 

Seminaras  „Naujų darbo formų, 

idėjų paieška rankdarbių gamybai, 

perdirbant antrines žaliavas“. 

Komandos stiprinimas motyvuojant 

dirbti su proto negalią turinčiais 

asmenimis“. 

Supervizijos „Perdegimo prevencija 

dirbant su proto negalią turinčiais 

asmenimis“. 

100 %  personalo 

užsiims savišvieta 

 

2 seminarai.  

 

 

Dalyvaus 70% 

personalo. 

 

1 susitikimas 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė 

 

 Įstaigos lėšos – 

500,00 Eur  

 

1.2. Įstaigos lauko aplinkos pritaikymas įvairesniam užimtumui (neįgaliesiems) 

1.2. 1. 1. Įrengti lauko pavėsinę. Meistro paieška. 

Neįgaliųjų dienos centro personalo 

savanoriškas  darbas statant ir 

tvarkant aplinką apie pavėsinę. 

Paslaugų gavėjų tėvų/globėjų  

įtraukimas statant pavėsinę. 

 

50 % dienos 

centro personalo 

 

 

20 % tėvų/globėjų 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja  

I. Molčankinienė, 

ūkio dalies 

personalas 

2019-09-01 Paramos lėšos – 

500,00 Eur 

Įstaigos lėšos – 

500,00 Eur 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 2. Užbaigti įruošti 

agrokultūrinį  sodą.  

Medelių, sodinukų ir sėklų 

įsigijimas. 

Augalų pasodinimas ir priežiūra. 

 

Pasodinti 5 

sodinukai 

 

80 % paslaugų 

gavėjų 

Neformalaus ugdymo 

specialistė  

J. Kubilienė 

2019-05-01 Įstaigos lėšos – 

250,00 Eur 

Rėmėjų lėšos. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 3. Įvairinti dienos centro 

lankytojų užimtumo veiklą. 

Poilsio zonos sutvarkymas.  

Lauko stalo žaidimo taisyklių 

papildymas. 

Lauko treniruoklių įrengimas. 

 

 

Sukurtos taisyklės 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė 

2019-10-01 Projektinės 

veiklos lėšos – 

600,00 Eur. 



Žaliųjų atliekų kompostavimas ir 

panaudojimas agrokultūrinėje 

veikloje. 

Lietaus vandens panaudojimas 

augalų laistymui. 

Antrinių žaliavų panaudojimas 

užimtumo veikloje. 

1 treniruoklis. 

 

Esant galimybei 

 

20%  panaudota 

antrinių žaliavų 

rankdarbių 

gamyboje 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

Neformalaus ugdymo 

specialistė J. 

Kubilienė 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.4. Turtinti  materialinę bazę 

kokybiškam darbo sąlygų 

gerinimui ir įvairesniam 

užimtumui vykdyti. 

Sodo/ daržo įrankių komplekto  

( kastuvų, grėblio, kauptukų) 

įsigijimas. 

Kompiuterinės įrangos įsigijimas. 

Kanceliarinių prekių panaudojimas 

užimtumui vykdyti. 

2 kastuvai,  

1 grėblys,  

3 kauptukai, 

nešiojamas 

kompiuteris, 

atmintukas 

 

Ūkio dalies vedėjas 2019-04-01 Įstaigos lėšos – 

40,00 Eur 

460,00 Eur 

300 Eur 

1.5. Informacijos sklaidos apie teikiamas paslaugas ir rezultatus tobulinimas. 

1.5.1. Skelbti aktualią informaciją, 

viešinti  centro veiklą ir 

rezultatus. 

Reklamuoti neįgaliųjų darbus  

Pastoviai atnaujinama aktuali 

informacija apie įstaigos veiklą, 

naujų darbų reklama internetiniame 

puslapyje ir socialinio tinklapio 

Facebook paskyroje, 

Parduodamų darbų papildymas 

įstaigos vitrinoje. 

50 straipsnių 

internetiniame 

puslapyje 

4 kartus 

atnaujinta 

informacija 

socialinio 

tinklapio 

Facebook 

paskyroje 

12 kartų 

  

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

Neformalaus ugdymo 

specialistė J. 

Kubilienė 

Vieną kartą 

ketvirtyje 

Pagal mėnesio 

veiklos planą 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

1.5.2. Tobulinti įstaigos leidinį 

„Svajokliai“. 

Padalinių aktualios informacijos 

viešinimas 

4 kartus metuose 

50 laikraščio 

vienetų paplatinta 

 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

Vieną kartą 

ketvirtyje 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

30,00 Eur 

1.5.3. Viešinti padalinyje vykdomą 

veiklą.  

Padalinio lankstinuko atnaujinimas 

ir platinimas. 

Informacijos apie teikiamas 

paslaugas pateikimas darželiui -

mokyklai „Ąžuoliuko“. 

Išdalinta 50 egz. 

lankstinukų.  

 

Užmegztas ryšys 

su 1 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė, 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė. 

2019-05-01 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

50,00 Eur 



Informacijos paieška 12 Jurbarko r. 

seniūnijų apie galimus paslaugų 

gavėjus. 

Informacijos sisteminimas.  

Galimų paslaugų gavėjų 

informavimas ir konsultavimas apie 

įstaigoje teikiamas paslaugas. 

Atvirų durų diena. 

ugdymo įstaiga. 

 

12-oje seniūnijų 

atnaujinta 

informacija apie 

teikiamas 

paslaugas. 

 

Suorganizuotas 

renginys 

galimiems 

paslaugų 

gavėjams. 

 2019 m.  

10 mėn. 

1.5.4. Reklamuoti neįgaliųjų dienos 

centro lankytojų rankdarbius.  

Parengti reklaminio stendo projektą. 

Įsigyti reklaminį stendą. 

Reklaminio stendo panaudojimas 

renginiuose, mugėse.  

1 priemonė 

 

 

Dalyvauti 3 

mugėse. 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

2019-07-01 Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

100,00 Eur 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

2.1. Teikiamų paslaugų plėtojimas ir kokybės vertinimas. 

2.1.1. Atlikti teikiamų paslaugų 

vertinimą 

Taikomų tvarkų ir aprašų  

atnaujinimas. 

Kokybės vertinimo įrankių 

tinkamas parinkimas ir 

patvirtinimas direktorės įsakymu. 

Kokybės vertinimo įrankių 

panaudojimas. 

Priemonių numatymas pagal atliktų 

tyrimų rezultatus. 

Paslaugų gavėjų, jų tėvų/globėjų 

įtraukimas į aktyvų sprendimų 

priėmimą, lygiateisį dalyvavimą ir 

įgalinimą. 

 

1 kartą metuose, 

 

 

 

 

1 kartą per mėnesį 

 

 

100 % sudaryti 

ISGP atitinkantys 

globos normoms. 

Pasitenkinimo 

gautomis 

paslaugomis 

rodiklio augimas. 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

2019-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

10,00 Eur 



2.1.2. Plėtoti  Dienos centro 

paslaugas  

 

Laikino atokvėpio paslaugos 

įgyvendinimas  

 

100 %  

įgyvendintas 

projektas 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė, 

2019-12-31 

 

 

Projektinės 

lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

2.2.1. Informacinių renginių 

organizavimas 

Akcija „Darom 2019“ 

Paroda Jurbarko r. viešojoje 

bibliotekoje. 

Centro organizuojami renginiai: 

Sporto varžytuvės, Šeimos diena. 

Du renginiai  

 

Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

2019-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai, 

Projektinės 

lėšos-100 Eur. 

2.2.2. Suteikti reikiamą informaciją ir 

konsultuoti paslaugų gavėjus 

rūpimais klausimais 

Suteikta informacija visiems 

suinteresuotiems asmenims  

Konsultavimas jiems rūpimais 

klausimais  

100 %  suteiktų 

konsultacijų 

suinteresuotiems 

asmenims. 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė, 

 

2019-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

2.3.1 Paramos organizavimas Paslaugų gavėjų rankdarbių gamyba 

socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims. Dalyvavimas paramos 

akcijoje „Padovanok gerumą“ 

1 kartas per metus Socialinė darbuotoja 

L. Ogorodnikienė 

2019-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

50,00 Eur. 

 

2.3.2. Bendradarbiavimo plėtojimas Gerosios patirties pasidalinimas su 

analogiškų centrų darbuotojais, 

Vieningas aplinkos tvarkymas su 

UAB „Saulės klinika“ 

pasidalinimas 

patirtimi vienas 

susitikimas 

Vyr. socialinė 

darbuotoja I. 

Molčankinienė, 

 

2019-10-31 Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įstaigos lėšos – 

50,00 Eur. 

 

2.3.3. Savanorių, rėmėjų paieška ir 

pritraukimas 

Dienos centro lankytojų tėvų/ 

globėjų, darbuotojų savanoriškas 

darbas. 

Bendruomenės narių pritraukimas. 

    

 

Vyriausia socialinė darbuotoja Irena Molčankinienė 


