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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ 

ATVEJO VADYBININKŲ 2020 VEIKLOS PLANAS 

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

Atvejo vadybininkų 2020 m. pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Plėtoti teikiamų paslaugų šeimai spektrą bendradarbiaujant su NVO, bendruomenėmis. 

2. Didinti pagalbos šeimai efektyvumą, stiprinant komandinį darbą. 

3. Vykdyti informacijos apie siūlomą pagalbą šeimoms viešinimą. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Pagrindiniai veiklos prioritetai 2020 metams: 

1. Visuomenės švietimas pagalbos šeimoms teikimo klausimais. 

2. Kokybiškos pagalbos šeimoms organizavimas ir teikimas. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

2020 m. Planuojama partnerystė su: 

1. Bendruomenėmis ir NVO, veikiančiomis atvejo vadybininkų aptarnaujamose teritorijose. 

2. Intensyvią krizių įveikimo pagalbą teikiančia institucija. 

3. Seniūnijomis, pagal šeimų gyvenamą vietą. 

4. Jurbarko rajono laikraščiais dėl informacijos apie pagalbą šeimoms viešinimo. 

 

Projektai 2020 metais: 

1. Dalyvavimas teikiant paraišką ir vykdant projekto „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos 

pagrindui“ veiklas. 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI IŠTEKLIAI 

 

Atvejo vadybos veikloms vykdyti reikalingi ištekliai: 

1. Atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, savanoriai. 

2. Įstaigos bei projekto lėšos. 

3. Rėmėjų parama. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

2020 metų veiklos efektyvumo didinimo kryptys. 

1. Paslaugų teikiamų šeimai kokybės vertinimo įrankio, suteikiančio informaciją apie 

paslaugos kokybę, sukūrimas. 



2. Paslaugos organizavimo bei teikimo dokumentų kūrimas, peržiūra, atnaujinimas, 

tobulinimas. 

3. Reguliarus metodinės veiklos komandiniam darbui efektyvinti organizavimas. 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Kiekybiniai rodikliai: 

1. 2 mokymai, 1x6 supervizijos, 90% darbuotojų dalyvavimas. 

2. 5 specialistų savitarpio mokymai teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose). 

3. 2 publikacijos įstaigos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje, kas pusmetį. Skrajutės, 

100 vnt. 

4. Metodinės grupės – AV+SD užsiėmimai kartą per mėnesį. 

 

Kokybiniai rodikliai: 

1. Pagerės naujai teikiamų paslaugų kokybė – 10% 

2. Didės informuotumas apie atvejo vadybą kaip paslaugą – 20% 

 



ATVEJO VADYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Uždaviniai Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso/indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

1. Strateginis tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS. 

1.1 

1.2, 
Personalo nuolatinio tobulinimosi sistemos gerinimas. 

1.1.1. Komandinio darbo 

organizavimas atvejo vadybos 

procese. 

 

Mokymų paieška ir 

dalyvavimas. 

2 mokymai,  

 

Pagerės naujai teikiamų 

paslaugų kokybė.  

Pagalbos 

šeimai grupė 

2020-12-31 2100,00 Eur 

1.1.2. Socialinio darbo su šeimomis, 

taikant atvejo vadybą naujumas, 

specifika. 

Metodinės veiklos darbo su 

šeima specifikos 

analizavimas, susipažinimas 

su šio darbo naujovėmis, jų 

taikymas praktikoje.  

Patyriminės ir metodinių 

konsultacijų praktikos 

pritaikymas rengiant 

socialinio darbuotojo darbui 

su šeimomis darbo plano 

formą. 

1.Metodinės grupės – 

AV+SD užsiėmimai, 

savitarpio mokymai kartą 

per mėnesį. Pagalbos 

šeimai skyriaus metodinis 

susirinkimas kartą per 

ketvirtį. 

2.Socialinio darbuotojo 

darbui su šeimomis plano 

formos 

paruošimas/adaptavimas. 

AV/SD 2020-12-31 0 

1.5 

1.2. 
Informacijos sklaidos apie teikiamas paslaugas ir rezultatus tobulinimas. 

1.5.1. Viešinti informaciją apie pagalbos 

šeimai  galimybes, dalintis gerąja 

patirtimi.  

 

 

Informacinių žinučių 

publikavimas įstaigos 

Facebook paskyroje, įstaigos 

internetiniame puslapyje, 

spaudoje  

Informacinių pranešimų, 

žinučių viešinimui 

ruošimas, pateikimas 

publikavimui. 

Po 1 kas pusmetį. 

AV 

 

 

Kas pusmetį 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5.2. Paruošti ir platinti informacinę 

medžiagą apie atvejo vadybos 

taikymą šeimoms, paslaugos 

gavėjoms. 

Informacinių skrajučių 

paruošimas ir platinimas 

renginių, susitikimų su 

šeimomis metu. 

Skrajutės, 100 vnt. 

Didės informavimas apie 

atvejo vadybą kaip 

paslaugą. 

AV/SD 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Strateginis tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

 



2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 
2.4. 

2.3. 

2.4. 

Teikiamų paslaugų plėtojimas ir kokybės vertinimas. 
 

 2.1.1. Šeimoms teikiamų paslaugų 

įvertinimas. 

Paslaugų vertinimo įrankio 

sukūrimas pagal EQUASS 

principus. 

1.Veiklos vertinimo 

anketa/interviu 

klausimynas.  

Gauti rezultatai padės 

rengiant tolimesnio darbo 

planus, organizuojant 

paslaugą. 

2.Atvejo vadybos 

paslaugos 

administravimo 

mechanizmo/įrankio 

sukūrimas paslaugos 

efektyvumui matuoti. 

AV/SD 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2. Bendradarbiavimas su NVO  ir jų 

įtraukimas į darbą su šeimomis. 

 

 

 
 

 

2.1.3. Šeimos konferencija/edukacija kaip 

galimybė mažinti šeimų atskirtį. 

1. Bendri susitikimai ir 

susitarimų priėmimas su 

bendruomenių aktyvais 

seniūnijų teritorijose. 

 
 
 

2.Teritoriniai 

informaciniai/edukaciniai 

renginiai šeimoms mažinant 

socialinę atskirtį. 

1.Bendri bendruomenės 

narių ir atskirtį/riziką 

patiriančių šeimų 

savitarpio palaikymo 

užsiėmimai. 
Bendruomenių įtraukimas į 

darbą su šeimomis mažins 

šeimų atskirtį, priartins 

paslaugas prie šeimos. 

2. 4 savitarpio mokymai 

teritoriniuose padaliniuose.  

AV/SD 

 

 

 

 
 
 

AV/SD 

 

AV/SD 

2020-12-31 

 

 

 

 
  
 

2020-12-31 

 

2020-12-31 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 
 
 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.4.Pagalbos šeimai poreikių vertinimo 

klausimyno adaptavimas. 

Klausimyno paruošimas 

naudojimui vertinant 

pagalbos šeimai poreikį. 

Adaptuotas vertinimo 

klausimynas tarnaus kaip 

įrankis pagalbos šeimai 

poreikio vertinimui, padės 

operatyviau ir išsamiai 

įvertinti šeimai reikiamos 

pagalbos poreikį, įgalins 

šeimą pačią įsivertinti savo 

poreikius. 

Parengtas 1 klausimynas. 

AV/SD 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

Įstaigos veiklos ir rezultatų viešinimas. 

 
2.2.1. Pagalbos šeimai grupės Straipsnio apie paslaugos 2 publikacijos įstaigos AV 2020-12-31 Žmogiškieji 



darbo/veiklos viešinimas. taikymo sėkmės atvejus 

šeimose  parengimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

internetinėje svetainėje, 

Facebook paskyroje, kas 

pusmetį. 

ištekliai 

 

AV – atvejo vadybininkas 

SD – socialinis darbuotojas darbui su šeimomis 

 

Planą parengė: 

Atvejo vadybininkė Ramutė Matijošaitienė 

 

 

___________________________________________________ 


