
PATVIRTINTA 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“  

direktoriaus2019 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. V-162 

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR 

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PALSAUGŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 (Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

1. Tobulinti  paslaugų namuose kokybę, taikant EQUASS kokybės standarto principus; 

2. Gerinti socialinių paslaugų teikimą įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir 

gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“; 

3. Vystyti bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą; 

4. Ugdyti paslaugų gavėjų atsakomybę aplinkosaugai. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Kokybiškas paslaugų namuose, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas; 

2. Paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims praplėtimas; 

3. Teikiamų paslaugų kokybės vertinimas; 

4. Paslaugų gavėjų žinių apie aplinkosaugą didinimas. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

1. Projekto „Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ 

rengimas ir įgyvendinimas. 

2. Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas 

teikiant asmeninio asistento paslaugą. 

3. Projekto ,,Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas“ rengimas ir 

įgyvendinimas. 

4. Bendradarbiavimo su LPF „Maisto bankas“ tęsimas; 

5. Akcijos „Padovanok gerumą“ organizavimas; 

6. Projekto „Integralios pagalbos teikimas Jurbarko rajono gyventojams“ tęsimas. 

 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI 

 

Žmogiškieji ištekliai:  

 Personalo ir kitų suinteresuotų asmenų savanoriškas darbas. 

Kiti reikalingi ištekliai: 

 Įstaigos lėšos 

 Projektinės lėšos 

 Gaunama parama 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Individualaus socialinės globos plano formos koregavimas, periodiška peržiūra ir pokyčių 

fiksavimas; 



2. Funkcinio padalinio darbuotojų darbo priemonių poreikio nustatymas ir jų įsigijimo 

organizavimas; 

3. Funkcinio padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 

4. Kartą metuose aktualių dokumentų peržiūrėjimas, koregavimas; 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Kiekybiniai veiklos rodikliai: 

1. Paslaugų poreikio patenkinimas - 100 %. 

2. Esamų paslaugų gavėjų, paslaugas gaunančių namuose, aplankymas - 100 %. 

3. Ketvirčių susirinkimų organizavimas – 4 susirinkimai per metus. 

4. Integralios pagalbos paslaugų gavėjų skaičius – 24 gavėjai. 

5. Asmeninio asistento paslaugos gavėjų skaičius - 8.  

6. Maisto banko paramos gavėjų skaičiaus augimas - 5 %. 

 

Kokybiniai rodikliai:  

1. Individualiuose socialinės globos planuose iškeltų uždavinių įgyvendinta – 80 %. 

2. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo, teikiamomis paslaugomis namuose, augimas – 5%. 

 

 



Dienos socialinės globos asmens namuose 2020 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 
(Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

Priemonės 

kodas 
Uždavinio pavadinimas 

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 

 1.1.3. 1. Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją, dalyvauti 

seminaruose 

Mokymų paieška; 

Darbuotojų registravimas į 

mokymus; 

Dalyvavimas mokymuose. 

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjai, 

kels  kvalifikaciją ne 

mažiau nei 16 val. per 

metus. 

Sekretorius - 

personalo 

specialistas, 

vyr. socialinis 

darbuotojas. 

 Nuolat  Įstaigos lėšos 

210Eur   

2. Išsiaiškinti darbuotojų 

tobulintinas kompetencijas 

Anketų išdalinimas; 

Pagalba pildant anketas; 

Užpildytų anketų pateikimas 

darbuotojui atsakingam už 

duomenų apibendrinimą. 

Anketas užpildys 100 

% darbuotojų.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas  

Iki 2020 m. 

sausio 31 d. 

 Įstaigos lėšos 

15 Eur 

 3. Informuoti darbuotojus 

apie naujų darbuotojų 

atranką organizacijoje bei 

savanorių įtraukimą į 

organizacijos veiklą. 

Informavimas apie naujų 

darbuotojų atrankos kriterijus 

ir savanorių įtraukimo į 

organizacijos veiklą galimybe 

pasitelkiant vaizdines 

priemones.   

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjų 

supažindinti.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialiniai 

darbuotojai 

Kartą per 

metus, 

ketvirčio 

susirinkimo 

metu.  

 

1.4.4. 1. Aprūpinti socialinio 

darbuotojo padėjėjus, 

slaugytojos padėjėjus darbo 

priemonėmis 

Darbo priemonių poreikio 

išsiaiškinimas; reikalingų 

priemonių fiksavimas; 

reikalingų priemonių pirkimo 

inicijavimas; 

priemonių išdalinimas. 

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjų 

aprūpinti darbo 

priemonėmis. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Nuolat  Įstaigos lėšos  

100 Eur   



1.5.1. 1. Publikuoti straipsnius 

įstaigos tinklapyje ir  

Facebook paskyroje 

Straipsnių rašymas įstaigos 

tinklapiui ir pateikimas 

atsakingam asmeniui; 

Informacijos, skelbimų 

publikavimas Facebook 

paskyroje. 

10 straipsnių 

publikuojamų įstaigos 

tinklapyje.  

2 pranešimai Facebook 

paskyroje. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

soc. darbuotojas 

Nuolat  0 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVUMO DIDINIMAS 

2.1.1.  1. Organizuoti ketvirčio 

susirinkimus 

 

 

Pasiruošimas susirinkimams; 

Aktualios informacijos 

parengimas ir pristatymas;  

Darbuotojų informavimas 

apie susirinkimus.  

Protokolų pildymas. 

4 susirinkimai. 

Susirinkimuose 

dalyvaus 80 % 

darbuotojų. 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

0 

2.1.2. 1. Teikti dienos socialinės 

globos paslaugas 

Organizuoti ir teikti dienos 

socialinės globos asmens 

namuose paslaugas. 

Asmens (šeimos) poreikio 

socialinėms paslaugoms 

vertinimas 

Apsilankymų aktų pildymas. 

Paslaugų  gavėjų lankymas; 

ISGP kūrimas, pokyčių 

fiksavimas. 

100 % patenkintas 

dienos socialinės globos 

į namus paslaugų 

poreikis. 

Paslaugų gavėjų 

skaičiaus augimas 5 %. 

100 % naujiems 

paslaugų gavėjams 

ISGP sudarymas. 

100 % paslaugų gavėjų 

pervertintas socialinių 

paslaugų poreikis.  

100 % aplankytų 

paslaugų gavėjų, 

surašyti apsilankymo 

aktai.  

50 % paslaugų gavėjų 

aplankyti namuose per 

kiekvieną ketvirtį. 

Su 50 % paslaugų 

gavėjų bendrauta 

telefonu.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, soc. 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Nuolat  Įstaigos lėšos 

130 Eur  



Patenkinto poreikio, 

lūkesčių, įgyvendintų 

ISGP uždavinių 

augimas 30 %.   

2. Plėtoti integralios 

pagalbos paslaugų teikimą 

Jurbarko rajono 

gyventojams. 

 

Informacijos suteikimas 

potencialiems integralios 

pagalbos gavėjams; 

Inicijuoti slaugos poreikio 

nustatymą; 

Naujų slaugos priemonių 

įsigijimas; 

Aktualių dokumentų 

rengimas. 

Paslaugų gavėjų  

skaičiaus augimas 2 %.   

100 % poreikio 

patenkinimas. 

 

Projekto 

koordinatorius, 

mobilios 

komandos 

darbuotojai 

Iki projekto 

pabaigos 

Projektinės lėšos 

84000 Eur 

 3. Pildyti aptarnaujamų 

paslaugų gavėjų ir 

darbuotojų sąrašo formas 

elektroninėje erdvėje 

Aptarnaujamų paslaugų 

gavėjų ir darbuotojų sąrašo 

pakeitimų  pildymas ir 

registravimas elektroninėje 

erdvėje. 

Sunaudojamo 

popieriaus mažėjimas 

2 % 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

Nuolat  0 

 4. Teikti informaciją ir 

konsultuoti rajono 

gyventojus socialinių 

paslaugų klausimais. 

Informacijos/ konsultacijos 

teikimas  telefonu, 

skambinusiųjų skaičiaus 

fiksavimas. 

Suinteresuotų asmenų 

informuotumo 

augimas 2 % 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Nuolat  0 

 5. Informuoti paslaugų 

gavėjus apie galimybę 

prisitaikyti būstą.  

Aktualios informacijos 

parengimas 

Paslaugų gavėjų 

informavimas 

100 % paslaugų 

gavėjams, 

gaunantiems socialines 

paslaugas išdalintos 

informacinės skrajutės 

su informacija apie 

būsto pritaikymą.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

Iki 2020-12-

31. 

Įstaigos lėšos 200 

eur.  

  



2.2.2. 1.  Informuoti ir konsultuoti 

paslaugų gavėjus, jų 

artimuosius ar kitus asmenis 

dėl socialinių paslaugų 

teikimo  

Esamų paslaugų gavėjų ir 

artimųjų 

informavimas/konsultavimas; 

Įstaigos leidinio dalinimas 

paslaugų gavėjams. 

Informuotumo 

augimas 2 % 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

Nuolat  Įstaigos lėšos 

100 Eur 

2.2.3. 1. Vertinti paslaugų 

namuose kokybę 

 

Anketų rengimas; 

Anketų pildymo 

organizavimas; 

Užpildytų anketų perdavimas 

atsakingam asmeniui 

duomenų apibendrinimui. 

Duomenų pristatymas 

susirinkimo metu. 

100 % paslaugų 

namuose  gavėjų 

užpildys anketas. 

Paslaugų kokybės 

rodiklio augimas 5 %.    

Vadovas, vyr. 

socialinis 

darbuotojas 

1 kartus per 

metus  

Įstaigos lėšos 

40 Eur 

2.3.1. 1. Organizuoti akciją 

„Padovanok gerumą“  

Skelbimo rengimas; 

Akcijos viešinimas; 

Dovanėlių priėmimas; 

Dovanų gavėjų sąrašo 

sudarymas; 

Dovanų išdalinimas. 

Akcijos dalyvių 

skaičiaus augimas – 3 

%.  

Paramos gavėjų 

skaičiaus augimas – 5 

%.  

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo augimas 

1 %.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Iki Šv. Velykų  Įstaigos lėšos  

100 Eur 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3.3. 1. Skatinti partnerių, rėmėjų 

įsitraukimą dalyvauti 

akcijoje „Padovanok 

gerumą“ 

Informacijos apie vykstančią 

akciją platinimas, el. laiškų 

siuntimas rėmėjams. 

Rėmėjų augimas 10 % 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Iki Šv. Velykų   0 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės priežiūros 2020 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 



(Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

Priemonės 

kodas 
Uždavinio pavadinimas 

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 

 1.1.3. 1. Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją, dalyvauti 

seminaruose 

Mokymų paieška; 

Darbuotojų registravimas į 

mokymus; 

Dalyvavimas mokymuose. 

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjų, 

kels  kvalifikaciją ne 

mažiau nei 16 val. per 

metus. 

Sekretorius - 

personalo 

specialistas, 

vyr. socialinis 

darbuotojas. 

 Nuolat  Įstaigos lėšos 

210 Eur   

2. Išsiaiškinti darbuotojų 

tobulintinas kompetencijas  

Anketų išdalinimas; 

Pagalba pildant anketas; 

Užpildytų anketų pateikimas 

darbuotojui atsakingam už 

duomenų apibendrinimą. 

Anketas užpildys 100 

% darbuotojų.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas  

Iki 2020 m. 

sausio 31 d. 

Įstaigos lėšos 

35 Eur   

3. Informuoti darbuotojus 

apie naujų darbuotojų 

atranką organizacijoje bei 

savanorių įtraukimą į 

organizacijos veiklą.  

Informavimas apie naujų 

darbuotojų atrankos kriterijus 

ir savanorių įtraukimo į 

organizacijos veiklą galimybe 

pasitelkiant vaizdines 

priemones.   

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjų 

supažindinti.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialiniai 

darbuotojai 

Kartą per 

metus, 

ketvirčio 

susirinkimo 

metu.  

0 

4. Didinti darbuotojų 

informuotumą apie paslaugų 

gavėjų pasiektą pažangą. 

 

Parengti individualaus darbo 

su asmeniu planą ir 

supažindinti soc. darbuotojo 

padėjėjus 

 

 

100 % socialinės 

priežiūros paslaugos 

gavėjų sudaryti planai. 

 

100 % darbuotojų 

supažindinti su 

individualaus darbo  su 

asmeniu planu. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2020 

gruodžio 31 d.  

20 Eur 



5. Supažindinti darbuotojus 

su paslaugų gavėjų teisėmis 

gaunant socialines 

paslaugas. 

Raštiškai supažindinti 

darbuotoją su paslaugų 

gavėjų teisių chartija.  

 

100 %  darbuotojai 

raštiškai supažindinti 

su paslaugų gavėjų 

teisių chartija. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2020 

gruodžio 31 d. 

20 Eur 

1.4.4. 1. Aprūpinti socialinio 

darbuotojo padėjėjus, 

slaugytojos padėjėjus darbo 

priemonėmis 

Darbo priemonių poreikio 

išsiaiškinimas; reikalingų 

priemonių fiksavimas; 

reikalingų priemonių pirkimo 

inicijavimas; 

priemonių išdalinimas. 

100 % aprūpinti darbo 

priemonėmis. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Nuolat  Įstaigos lėšos 

150 Eur   

1.5.1. 1. Publikuoti straipsnius 

įstaigos tinklapyje ir  

Facebook paskyroje 

Straipsnių rašymas įstaigos 

tinklapiui ir pateikimas 

atsakingam asmeniui; 

Informacijos, skelbimų 

publikavimas Facebook 

paskyroje. 

10 straipsnių 

publikuojamų įstaigos 

tinklapyje.  

2 pranešimai Facebook 

paskyroje. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

soc. darbuotojas 

Nuolat  0 

 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

2.1.1.  1.Organizuoti ketvirčio 

susirinkimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiruošimas susirinkimams; 

Aktualios informacijos 

parengimas ir pristatymas;  

Darbuotojų informavimas 

apie susirinkimus.  

Protokolų pildymas. 

4 susirinkimai Vyr. socialinis 

darbuotojas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

0 



2.1.2. 1. Teikti pagalbos į namus 

paslaugas 

Organizuoti ir teikti pagalbos 

į namus  paslaugas. 

Asmens (šeimos) poreikio 

socialinėms paslaugoms 

vertinimas. 

Apsilankymų aktų pildymas. 

Paslaugų  gavėjų lankymas; 

 

 

 

100 % patenkintas  poreikis 

pagalbos į namus 

paslaugoms gauti. 

Paslaugų gavėjų skaičiaus 

augimas 5 %. 

100 % paslaugų gavėjų 

pervertintas socialinių 

paslaugų poreikis.  

100 % aplankytų paslaugų 

gavėjų, surašyti 

apsilankymo aktai.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, soc. 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Nuolat  Įstaigos lėšos  

450 Eur  

2. Inicijuoti pagalbos 

pinigais paslaugos teikimą 

 

 

Poreikio paslaugai 

nustatymas; 

Prašymo dėl paslaugos 

priėmimas; 

Dokumentų perdavimas 

socialinės paramos skyriui. 

2 paslaugų gavėjai. Vyr. socialinis 

darbuotojas, soc. 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Pagal poreikį 

 

 

Įstaigos lėšos 

50 Eur   

 

3. Pildyti aptarnaujamų 

paslaugų gavėjų ir 

darbuotojų sąrašo formas 

elektroninėje erdvėje 

Aptarnaujamų paslaugų 

gavėjų ir darbuotojų sąrašo 

pakeitimų  pildymas ir 

registravimas elektroninėje 

erdvėje. 

Sunaudojamo popieriaus 

mažėjimas 2 % 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

Nuolat  0 

4. Teikti informaciją ir 

konsultuoti rajono 

gyventojus socialinių 

paslaugų klausimais. 

Parengti informavimo, 

konsultavimo paslaugos teikimo 

formą. 

Informacijos/ konsultacijos 

teikimas  telefonu, 

skambinusiųjų skaičiaus 

fiksavimas. 

Suinteresuotų asmenų 

informuotumo augimas 2 

% 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Iki 2020 m. 

sausio 31 d.  

Nuolat  

0 



5. Teikti apgyvendinimo  

nakvynės namuose 

paslaugas 

Paslaugų gavėjų paslaugų 

poreikio vertinimas; 

Individualių darbo su 

asmeniu planų sudarymas, jų 

įgyvendinimas, 

peržiūrėjimas; 

Paslaugų gavėjų 

supažindinimas su nakvynės 

namų vidaus kontrolės 

dokumentais. 

Atskaitų duomenų suvedimas 

į eSPIS. 

Apgyvendintų asmenų 

skaičiaus augimas 2 %. 

100 % patenkintas poreikis. 

100 % paslaugų gavėjų 

pervertintas socialinių 

paslaugų poreikis. 

100 % asmenų sudarytas 

individualaus darbo planas; 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas, soc. 

darbuotoji 

padėjėjai 

nakvynės 

namuose 

Ne rečiau kaip 

kartą per 

metus 

 

Per pirmą 

mėn. nuo 

paslaugų 

gavimo 

pradžios 

0 

6. Teikti laikino 

apnakvindinimo paslaugas 

Prašymų paslaugai gauti 

priėmimas, užpildymas; 

Įsakymų dėl laikino 

apnakvindinimo paslaugos 

skyrimo parengimas. 

Supažindinimas su nakvynės 

namų vidaus tvarkos 

taisyklėmis; 

Paslaugų gavėjų 

registravimas laikino 

apnakvindinimo paslaugos 

gavėjų žurnale; 

Apnakvindintų asmenų 

duomenų suvedimas eSPIS 

sistemoje. 

100 %  pareiškėjų suteikta 

paslauga. 

 

Nėra laukiančių eilės  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas, soc. 

darbuotojai 

padėjėjai 

nakvynės 

namuose 

Nuolat pagal 

poreikį 

0 

2.2.2. 1. Informuoti ir konsultuoti 

paslaugų gavėjus, jų 

artimuosius ar kitus 

asmenis dėl socialinių 

paslaugų teikimo 

Esamų paslaugų gavėjų ir 

artimųjų 

informavimas/konsultavimas; 

Įstaigos leidinio dalinimas 

paslaugų gavėjams. 

Žymų apie tai fiksavimas 

paslaugų teikimo lape. 

Informuotumo augimas 2 

% 

 

100% apgyvendinimo 

paslaugos gavėjų suteiktos 

bent 2 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas-

kompensacinės 

Nuolat  

 

 

 

Įstaigos lėšos 

100 Eur 



Supažindinimas paslaugų 

gavėjų su jų teisėmis gaunant 

socialines paslaugas.  

informavimo/konsultavimo 

paslaugos 

 

100 %  paslaugų gavėjai 

raštiškai supažindinti su 

paslaugų gavėjų teisių 

chartija.  

technikos 

specialistas 

 

 

Kartą per 

paslaugos 

teikimo 

laikotarpį 

2.2.3. 1. Vertinti paslaugų 

namuose kokybę 

 

Anketų rengimas; 

Anketų pildymo 

organizavimas; 

Užpildytų anketų perdavimas 

atsakingam asmeniui 

duomenų apibendrinimui. 

Duomenų pristatymas 

susirinkimo metu. 

70 % paslaugų gavėjų, 

gaunančių  paslaugas 

namuose  užpildys anketas. 

Paslaugų kokybės rodiklio 

augimas 5 %.    

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

1 kartus per 

metus  

Įstaigos lėšos 

50 Eur 

2.3.1. 1. Organizuoti akciją 

„Padovanok gerumą“  

Skelbimo rengimas; 

Akcijos viešinimas; 

Dovanėlių priėmimas; 

Dovanų gavėjų sąrašo 

sudarymas; 

Dovanų išdalinimas. 

Akcijos dalyvių skaičiaus 

augimas – 3 %.  

Paramos gavėjų skaičiaus 

augimas – 5 %.  

Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo augimas 1 

%.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Iki Šv. 

Velykų  

Įstaigos lėšos 

80 Eur  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3.3. 1. Skatinti partnerių, 

rėmėjų įsitraukimą 

dalyvauti akcijoje 

„Padovanok gerumą“ 

Informacijos apie vykstančią 

akciją platinimas, el. laiškų 

siuntimas rėmėjams. 

Rėmėjų augimas 10 % Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

Iki Šv. 

Velykų  

0 

2.4.  1. Skatinti socialinę 

atsakomybę nakvynės 

namuose 

Nakvynės namų gyventojų 

žinių apie atliekų rūšiavimą 

didinimas ir rūšiavimo 

skatinimas 

 

Įsitraukusių darbuotojų 

100 %. 

Įsitraukusių gyventojų 100 

% . 

Parengti du informaciniai 

lankstinukai 

Soc. darbuotojas-

komp. technikos 

specialistas, soc. 

darbuotojo 

padėjėjai 

nakvynės 

namuose 

Nuolat Įstaigos lėšos  

20 Eur 

 



 

Bendrųjų  socialinių paslaugų 2019 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 
(Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas 

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 

 1.1.3. 

  

1. Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją, dalyvauti 

seminaruose 

Mokymų paieška; 

Darbuotojų registravimas į 

mokymus; 

Dalyvavimas mokymuose. 

100 % socialinio 

darbuotojo padėjėjų, 

kels  kvalifikaciją ne 

mažiau nei 16 val. per 

metus. 

Sekretorius - 

personalo 

specialistas, 

vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas. 

 Nuolat   Įstaigos lėšos  

80 Eur   

 1.4.3. 1. Atnaujinti skalbyklų 

įrangą (Raudoonėje ir 

Smalininkuose įsigyti 

skalbykles, Jurbarke - 

lyginimo volą) 

 

 

 

Įrangos techninių parametrų 

įvertinimas 

Įrangos pirkimo inicijavimas 

 

2 automatinės skalbimo  

mašinos 

1 lyginimo volas 

sumažėjusios vandens ir 

elektros sąnaudos 2 %. 

išaugęs suteiktų 

mokamo skalbimo 

paslaugų skaičius 5 % 

Ūkio dalies 

vedėjas, dušo-

skalbyklos 

darbuotoja 

 Iki III ketv.  

 

Įstaigos lėšos  

Partnerių lėšos 

2500 Eur 

1.5.1. 1. Publikuoti straipsnius 

įstaigos tinklapyje ir  

Facebook paskyroje 

Straipsnių rašymas įstaigos 

tinklapiui ir pateikimas 

atsakingam asmeniui; 

Informacijos, skelbimų 

publikavimas Facebook 

paskyroje. 

3 straipsniai įstaigos 

tinklapyje.  

2 pranešimai Facebook 

paskyroje. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

soc. darbuotojas 

Nuolat  0 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVMO DIDINIMAS 



2.1.2.   1. Teikti asmens higienos 

paslaugas 

Priimti prašymai 

nemokamoms asmens 

higienos paslaugoms gauti; 

Besikreipiančių asmenų 

duomenys tikrinami 

informacinėse sistemose; 

Pasinaudojimas paslauga 

suvedamas  eSPIS sistemoje. 

Rengiamos ataskaitos 

100 % patenkintas 

poreikis. 

Nėra paslaugos 

laukiančių eilės. 

Numatomas nemokamų 

talonų išdavimų 

augimas  3 % . 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas,  

Soc. darbuotojo 

padėjėjas 

nakvynės 

namuose 

Nuolat 0 

2. Teikti specialiojo 

transporto paslaugas 

Priimti prašymai specialiojo 

transporto paslaugoms gauti; 

Besikreipiančių asmenų 

duomenys tikrinami 

informacinėse sistemose; 

Rengiamos transporto 

paslaugų teikimo sutartys; 

Pasinaudojimas paslauga 

suvedamas  eSPIS sistemoje. 

Rengiamos ataskaitos. 

100 % patenkintas 

poreikis; 

 

100% asmenų, 

parengtos transporto 

nuomos sutartys 

(išskyrus vykimą po 

Jurbarko miestą) 

 

 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas,  

Soc. darbuotojo 

padėjėjas 

nakvynės 

namuose 

Nuolat 0 

3. Organizuoti TP 

paslaugos teikimą 

Priimti prašymai 

registruojami DVS bei TPPA 

IS sistemose; 

Priemonių išdavimas 

registruojamas DVS bei 

TPPA IS sistemose; 

Priemonių grąžinimas 

registruojamas TPPA 

sistemoje; 

 

Grąžintos TP priemonės 

registruojamos TPPA IS 

sistemoje; 

Su priemonių gavėjais 

pasirašomos sutartys. 

80 % patenkintas 

poreikis TP 

priemonėms gauti. 

Gražintų priemonių 

skaičiaus augimas 2 % 

Grąžintų priemonių 

pakartotinio išdavimo 

augimas 2 %  

 

 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas 

Nuolat Įstaigos lėšos 

150 Eur 

 



4. Rengti asmens gebėjimo 

pasirūpinti savimi išvadas 

Rengiamos asmens gebėjimo 

pasirūpinti savimi išvados; 

 

Išvados registruojamos DVS 

sistemoje; 

 

100 %. gautų prašymų 

parengtos išvados; 

 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas 

Pagal poreikį Įstaigos lėšos 

150 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. 1. Informuoti ir konsultuoti 

paslaugų gavėjus, jų 

artimuosius ar kitus 

asmenis dėl socialinių 

paslaugų teikimo 

Esamų paslaugų gavėjų 

informavimas/konsultavimas; 

 

Informuotumo augimas 

2 % 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 

socialinis 

darbuotojas 

Nuolat  0 

2.3.1. 1. Dalyvauti LPF „Maisto 

bankas“ akcijoje 

 

 

Registravimasis dalyvavimui 

akcijoje; 

Akcijos organizavimas; 

Surinktų maisto produktų 

apskaita; 

Maisto produktų išdalinimas; 

Atsiskaitomųjų dokumentų 

parengimas, pridavimas; 

Maisto produktų iš LPF 

„Maisto bankas“ sandėlio 

surinkimas. 

padidėjęs surinktų 

akcijos metu produktų 

kiekis 5 % 

2 % išaugęs paramą 

gavusių asmenų 

skaičius 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas, 

vyr. soc. 

darbuotojas 

Du kartus per 

metus  

 

 

 

Įstaigos lėšos 

15 Eur 

 



2. Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais: 

miesto seniūnija ir 

parduotuve „IKI“ 

Nepanaudotų maisto 

produktų (likučių) iš ESFA 

priėmimas ir išdalinimas; 

 

Paskutinės dienos galiojimo 

maisto produktų iš „IKI“ 

parduotuvės surinkimas ir 

išdalinimas. 

5 % išaugęs gautų 

produktų kiekis. 

Vyr. soc. 

darbuotojas, 

soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas 

Pagal 

galimybes  

 

 

 

 

Kartą per 

savaitę 

0 

 

2.3.3. 1. Savanorių įtraukimas Kvietimų išsiuntimas miesto 

ugdymo įstaigoms; 

Sutarčių su savanoriais 

pasirašymas; 

Mokomosios medžiagos apie 

LPF „Maisto bankas“ akciją 

pateikimas  

Savanorių dalyvavusių 

akcijoje augimas 2 % 

Soc. 

darbuotojas-

kompensacinės 

technikos 

specialistas 

Du kartus per 

metus  

0 

 

 

 

 

Dienos socialinės globos asmens namuose, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų 2020 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 
(Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas 

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 



 1.1.3. 

  

1. Kelti socialinių 

darbuotojų kvalifikaciją. 

Mokymų paieška; 

Darbuotojų registravimas į 

mokymus; 

Dalyvavimas mokymuose. 

100 % socialiniai 

darbuotojai dalyvauja 

supervizijose.  

Sekretorius - 

personalo 

specialistas.  

 Kartą per 

metus.   

 Įstaigos lėšos  

400 Eur   

 

 

Projektinių veiklų 2020 metų įgyvendinimo planas 
(Funkcinio padalinio pavadinimas) 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTUVMO DIDINIMAS 

 2.1.2. 

  

1. Projekto „Socialinių 

paslaugų plėtra ir gerinimas 

socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims“ 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Gerinti paslaugų  namuose 

bei higienos paslaugų 

teikimą. 

 

Įsigyti skalbimo ir 

džiovinimo įrangą su 

savitarnos sistema. 

Įsigyti dušo reikmenų 

komplektą (7 vnt.); 

Įsigyti dušo priemonių 

komplektą (17 vnt.); 

Įsigyti langų valymo 

robotą (1 vnt.) bei 

dulkių siurblį (1 vnt.) ir 

valymo priemones;  

Įsigyti drabužių 

garintuvą (1 vnt.);  

Įsigyti lipnių etikečių 

(1000 vnt.).  

Įsigyti plastikinių 

maišelių (1000 vnt.). 

Direktorė, soc. 

darbuotojas 

Iki 2020-12-

31.  

Įstaigos lėšos 

1290,37 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2138,80 



2. Projekto 

„Kompleksinės paslaugos 

šeimai Jurbarko rajono 

savivaldybėje“ 

įgyvendinimas teikiant 

asmeninio asistento 

paslaugą. 

 

Asmeninio asistento 

paslaugos teikimas 

8 asmenys pasinaudos 

asmeninio asistento 

paslauga; 

 

Direktorė, soc. 

darbuotojas 

Iki 2020-12-

31.  

Projektinės lėšos 

29604,47 

3. Projekto 

,,Informavimo ir 

konsultavimo apie 

socialines paslaugas 

plėtojimas“. 

Efektyvinti socialines 

paslaugas, plėtojant 

informavimą ir 

konsultavimą. 

Parengti ir išleisti 

paslaugų katalogą (200 

vnt.), lankstinukų  

(500 vnt.), sieninius 

kalendorius su 

reklaminiu intarpu (100 

vnt.). 

Surengti tris 

informavimo ir 

konsultavimo, parties 

pasidalinimo renginius 

Išleisti užrašų knygutes 

su informaciniais 

lapeliais apie socialines 

paslaugas (150 vnt.) 

Paslauga pasieks 200 

projekto dalyvių.  

Direktorė, vyr. 

soc. darbuotojas 

Iki 2020-12-

31.  

Įstaigos lėšos 

863,53 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

1439,21 

 



     

Dienos socialinės globos paslaugos, integralios pagalbos paslaugos     

(padalinio, skyriaus pavadinimas)  

2020 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS  

       

IŠLAIDŲ PAJAMŲ  

Viso: 
2020 m. 1 

ketv. 

2020 m. 2 

ketv. 

2020 m. 3 

ketv. 

2020 m. 4 

ketv. 

 

STRAIPSNIAI  

   

   

Pajamos:  

SB lėšos atlyginimas su soc. draudimu   0 0 0 0  

VB dotacijos 125000 31250 31250 31250 31250  

Integralios projekto lėšos 84000 21000 21000 21000 21000  

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra ir 

gerinimas socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims“ rengimo ir 

įgyvendinimo lėšos 6539,87 1634,96 1634,96 1634,96 1634,99  

Projekto „Kompleksinės paslaugos 

šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ 

įgyvendinimas teikiant asmeninio 

asistento paslaugą 
 14802,23 3700,56 3700,56 3700,56 3700,55  

Projekto ,,Informavimo ir konsultavimo 

apie socialines paslaugas plėtojimas“. 2302,74 575,68 

575,68 575,68 575,68 
 

Pajamos už paslaugas iš klientų 30500 7625 7625 7625 7625  

Kitos 0 0 0 0 0  

Kitos (SB kitoms išlaidoms) 0 0 0 0 0  

VISO PAJAMOS: 263144,84 65786,21 65786,21 65786,21 65786,21  

                       Išlaidos:  

Atlyginimai su soc. draudimu 155000,00 38750 38750 38750 38750  
Atlyg. su soc. draudimu (Integralios 

projekto) 60989,00 15247,25 15247,25 15247,25 15247,25  

Šildymas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Elektra  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vanduo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ryšiai, kompiuterių  priežiūra 130 32,50 32,50 32,50 32,50  

Kitos komunalinės (šiukšlės)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Transporto išlaidos (kuras, remontas, 

draudimas) 3082 770,50 770,50 770,50 770,50  

kvalifikacijos kėlimas 1000 250,00 250,00 250,00 250,00  

Remonto ir eksploatacija   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Maisto išlaidos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Atsargos 1341,66 335,41 335,41 335,42 335,42  

Medikamentai, slauga 274,11 68,53 68,53 68,52 68,53  

Kanceliarinės prekės 100 25,00 25,00 25,00 25,00  

Kitų išlaidų sąnaudos 0 0 0 0 0  

VISO IŠLAIDOS: 221916,77 55479,19 55479,19 55479,20 55479,20  



       
Sudarė: Vyr. socialinė darbuotoja Irma Antanaitienė ir socialinė darbuotoja -  kompensacinės technikos specialistė Milda 

Dulaitienė, socialinė darbuotoja Viktorija Statkutė. 

(atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

Paslaugų namuose, NN, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų funkcinis padalinys   

(padalinio, skyriaus pavadinimas)  

2020 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS  

       

IŠLAIDŲ PAJAMŲ  

Viso: 
2020 m. 1 

ketv. 

2020 m. 2 

ketv. 

2020 m. 3 

ketv. 

2020 m. 4 

ketv. 

 

STRAIPSNIAI  

   

   

Pajamos:  

SB lėšos atlyginimas su soc. draudimu 188348,4 47087,1 47087,1 47087,1 47087,1  

VB dotacijos  0,00 0 0 0 0  

Projektų lėšos  0,00 0 0 0 0  

Pajamos už paslaugas iš klientų 32000 8000 8000 8000 8000  

Kitos 0,00 0 0 0 0  

Kitos (SB kitoms išlaidoms) 3200 800 800 800 800  

VISO PAJAMOS: 223548,4 55887,10 55887,10 55887,10 55887,10  

                       Išlaidos:  

Atlyginimai su soc. draudimu 188348,40 47087,1 47087,1 47087,1 47087,1  

Šildymas 1700 425,00 425,00 425,00 425,00  

Elektra 1000 250,00 250,00 250,00 250,00  

Vanduo 1000 250,00 250,00 250,00 250,00  

Ryšiai, kompiuterių  priežiūra 850 212,50 212,50 212,50 212,50  

Kitos komunalinės (šiukšlės) 90 22,50 22,50 22,50 22,50  
Transporto  išlaidos (kuras, remontas, 

draudimas) 8000 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00  

kvalifikacijos kėlimas 1000 250,00 250,00 250,00 250,00  

Remonto ir eksploatacija 1210 302,50 302,50 302,50 302,50  

Maisto išlaidos 0 0,00 0,00 0,00 0,00  

Atsargos 3047,99 762,00 762,00 762,00 762,00  

Medikamentai, slauga 0 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kanceliarinės prekės 330,00 82,50 82,50 82,50 82,50  

Kitų išlaidų sąnaudos 302,50 75,66 75,66 75,66 75,66  

VISO IŠLAIDOS: 206878,89 51719,72 51719,72 51719,72 51719,73  

       
Sudarė: Vyr. socialinė darbuotoja Irma Antanaitienė ir socialinė darbuotoja -  kompensacinės technikos specialistė Milda 

Dulaitienė, socialinė darbuotoja Viktorija Statkutė. 

(atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 


