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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ 

SOCIALINIŲ PROGRAMŲ IR KOKYBĖS KOORDINATORIAUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

                            

Socialinių p       Socialinių programų ir kokybės koordinatoriaus 2020 metų pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Didinti veiklos procesų efektyvumą juos peržiūrint, matuojant ir keičiant atsižvelgus į nusistatytus 

rezultatus, išteklių panaudojimo kriterijus bei EQUASS kokybės sistemos principus. 

2. Įstaigoje vykdomų socialinių paslaugų rezultatų ir kokybės koordinavimas. 

3. Kokybės standarto ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimas ir principų pritaikymas organizacijoje. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Pagrindiniai             Pagrindiniai prioritetai 2020 metams: 

1. Kokybės vadybos sistemos ir susijusių dokumentų bei procesų tobulinimas. 

2. Informuotumo apie socialines paslaugas didinimas. 

3. Kokybės standarto ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimas ir principų pritaikymas organizacijoje. 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

Projektai 2020 metais: 

1.  Projekto „Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas“ paraiškos parengimas 

ir įgyvendinimas. 

2. Projekto „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“ paraiškos parengimas. 



SOCIALINIŲ PROGRAMŲ IR KOKYBĖS KOORDINATORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Uždaviniai Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso/indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

I. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS 

1.1 

Personalo 

nuolatinio 

tobulinimosi 

sistemos 

gerinimas 

1.1. Kelti profesinę kompetenciją. 

Mokymų paieška, projektų 

valdymo mokymai. 

Pagerės atliekamų 

funkcijų ir projektų 

valdymo įgūdžiai ir 

kokybė. 

 

Suteiktos individualios ir 

grupinės konsultacijos - 

6 

SPKK 2020-12-31 300,00 Eur 

Įstaigos lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5. 

Informacijos 

sklaidos 

apie 

teikiamas 

paslaugas ir 

rezultatus 

tobulinimas 

1.5.1. Įstaigos internetiniame 

puslapyje ir socialinio tinklo 

Facebook paskyroje savalaikės 

informacijos pateikimas 

Informacinių žinučių 

publikavimas įstaigos 

Facebook paskyroje, 

įstaigos internetiniame 

puslapyje.  

Informacinių pranešimų, 

žinučių viešinimui 

publikavimas, veiklos, 

planavimo ir kitų 

numatytų dokumentų, 

informacijos viešinimas.  

 

Publikuota 60 žinučių. 

SPKK 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5.3. Kitų informavimo priemonių 

atnaujinimas 

Leidinių, numatytų 

projekte „Informavimo ir 

konsultavimo apie 

socialines paslaugas 

plėtojimas“ leidyba 

Surinkta ir susisteminta 

informacija apie įstaigos 

teikiamas paslaugas. 

 

Leidiniai – 5 

(kalendorius, užrašinė, 

lankstinukas, katalogas, 

segtuvai su metodine 

medžiaga) 

SPKK 2020-12-31 3200,00 Eur 

Projekto lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

partnerio 

savanoriai 



II. ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

2.1. 

Teikiamų 

paslaugų 

plėtojimas ir 

kokybės 

vertinimas 

2.1.1. Nustatyti teikiamų paslaugų 

rezultatų vertinimo rodiklius ir 

kokybės vertinimo įrankius 

Paslaugoms numatytų 

kokybės vertinimo rodiklių 

stebėsena. 

Gauti rezultatai padės 

rengiant tolimesnio 

darbo planus. 

 

Neatitikčių skaičius - 6 

SPKK 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

EQUASS kokybės vadybos 

sistemos tobulinimas ir 

stebėsena.  

EQUASS pažangos 

ataskaitos pateikimas. 

Pasiekti aukštesni 

kriterijai, rodantys 

teikiamų paslaugų ir kitų 

kokybės rodiklių 

gerėjimą, organizacijos 

tobulėjimą kokybės 

valdyme. 

Auditoriaus grįžtamasis 

ryšys padės 

organizuojant tolimesnį 

darbą su kokybės 

valdymu. 

 

Pateikta ataskaita - 1 

SPKK 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-03-25 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kokybės standarto ISO 

9001:2015 reikalavimų 

įgyvendinimas ir principų 

pritaikymas organizacijoje. 

Pritaikytas procesinis 

požiūris sudarys sąlygas 

planuoti procesus bei jų 

sąveiką, rizikų valdymą. 

 

Įvykdyti vidaus auditai - 

1 

SPKK 

 

2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

 



2.2. Įstaigos 

veiklos ir 

rezultatų 

viešinimas 

2.4. 

2.2.1. Viešinimo, informacinių 

renginių organizavimas 

Dalies renginių, numatytų 

projekte „Informavimo ir 

konsultavimo apie 

socialines paslaugas 

plėtojimas“ organizavimas. 

Sustiprinta socialines 

paslaugas teikiančių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų kooperacija. 

 

Surengti renginiai - 2. 

SPKK 

 

2020-12-31 

 

4500,00 Eur 

Projektinės 

lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

partneris 

2.4. Išteklių 

valdymo 

tobulinimas 

2.4.1. Vidaus kontrolės sistemos 

tobulinimas 

Metinių veiklos planų ir 

pusmečio/metinių ataskaitų 

peržiūra su išvadomis 

supažindinant įstaigos 

vadovą. 

Veiklų įgyvendinimo 

stebėsena, numatomos 

tobulinimo kryptys. 

 

Peržiūrų skaičius - 3 

SPKK 

 

2020-12-31 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kartą per ketvirtį, vieno 

padalinio veiklos 

dokumentų ir juos 

pagrindžiančių teisės aktų 

peržiūra ir jų aktualumo 

vertinimas. 

Nustatytos ir pašalintos 

neatitiktys didins 

padalinio veiklos 

dokumentų atitiktį 

aktualiems galiojantiems 

teisės aktams 

 

Atliktos padalinių 

dokumentų peržiūros - 2 

SPKK 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Atsitiktine tvarka kartą per 

mėnesį atlikti automobilių 

eksploatacijos peržiūrą 

transporto valdymo 

sistemoje. 

Piktnaudžiavimų 

tarnybiniu automobiliu 

prevencija. 

 

Peržiūrų skaičius – 12. 

SPKK 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 



 

SPKK – socialinių programų ir kokybės koordinatorius 

 

Planą parengė: 

Socialinių programų ir kokybės koordinatorė Simona Pociūtė 


