
Patvirtinta:  
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KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ  

VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

        Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kai-

šiadorių rajono gyventojams. 

        Įstaigos direktorius  Liutauras Palaitis. 

        Įstaigos kodas 158997029.          

              Centro adresas: Vytauto Didžiojo g. 44B, LT-56119 Kaišiadorys, tel. 8 (346) 60013, elektroninio pašto adresas info@kaisiadoriuspc.lt., svetai-

nės adresas: http://www.kaisiadoriuspc.lt.  

              Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direkto-

riaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio  28 d. sprendimu Nr. V17-174 patvirtintais Kaišiadorių 

socialinių paslaugų centro nuostatais. 

              Kaišiadorių socialinių paslaugų centras yra licencijuota socialinės globos įstaiga, kuri turi dvi licencijas – institucinė socialinė globa (dienos) su-

augusiems asmenims su negalia teikti (Nr. L000000333) ir socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims, namuose teik-

ti (Nr. L000000334). 

   Misija – grąžinti  asmenims  gebėjimą  pasirūpinti  savimi ir  integruotis  visuomenėje. 

               Centro veiklos tikslas – teikti socialinę pagalbą Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socia-

linių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų, arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims są-

lygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat pade-

dant įveikti socialinę atskirtį. 

               Centro uždaviniai:                                                                                                                                  

➢ teikti kokybiškas socialines ir kitas su Centro pagrindine veikla susijusias paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro išteklius;                  

➢ įgalinti asmenis savarankiškai gyventi, integruotis šeimoje ir visuomenėje; 

mailto:info@kaisiadoriuspc.lt
http://www.kaisiadoriuspc.lt/


➢ vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus; 

➢plėsti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas artinti prie asmens gyvenamosios vietos;                                                                                                                              

➢  tobulinti darbuotojams darbo sąlygas bei sudaryti galimybes įgyti, kelti profesinę kvalifikaciją; 

 įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje;  

 

II. CENTRO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANAS: 

1. Plėtoti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams 

Uždaviniai Priemonės Įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 

Organizuoti socialinės 

priežiūros paslaugas 

socialinę riziką patiriančioms 

šeimoms ir vaikams 

Paslaugų teikimas šeimoms, 

taikant atvejo vadybos procesą 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Pagalbos šeimai 

specialistai: 

Atvejo vadybininkai, 

socialiniai darbuotojai, 

darbui su šeimomis 

Tinkamos pagalbos numatymas 

padės šeimoms savarankiškai 

spręsti problemas ir įveikti 

kylančius sunkumus, išplėsti 

pagalbos tinklą, Individualiai, 

įvertinus šeimos poreikius 

parenkamos individualios, 

šeimos problemas atliepiančios, 

pagalbos priemonės, vertinamas 

pagalbos efektyvumas. 

Individualios ir grupinės 

konsultacijos šeimoms tėvystės ir 

socialiniams įgūdžiams stiprinti. 

Kartą per savaitę ir 

esant poreikiui, kai 

reikalinga neatidėliotina 

pagalba 

Psichologai, 

socialiniai darbuotojai, 

darbui su šeimomis. 

Stiprinama tėvų atsakomybė, 

savarankiškumas rūpintis vaikų 

gerove, tenkinti jų poreikius, 

užtikrinti tinkamas sąlygas jų 

ugdymui, tėvai gebės 

savarankiškai funkcionuoti 

socialinėje aplinkoje. 

Šeimų lankymas namuose ugdant 

ir palaikant kasdienio gyvenimo ir 

darbinius įgūdžius. 

Šeimų įgalinimas, teigiamų 

pokyčių skatinimas, taikant 

socialinio darbo metodus 

Ne rečiau kaip kartą per 

savaitę arba esant 

poreikiui, kai reikalinga 

neatidėliotina pagalba. 

Socialiniai darbuotojai, 

darbui su šeimomis, 

atvejo vadybininkai 

Formuosis įgūdžiai buities, 

aplinkos tvarkymosi, finansų 

planavimo ir raštingumo srityse, 

didės šeimų savarankiškumas ir 

atsakomybė dėl užimtumo -darbo 

paieškos. 



Daugiau šeimų sieks pokyčio, 

išmoks savarankiškai spręsti savo 

šeimos problemas ir užtikrinti 

vaikų saugumą. 

Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas (švietimo, 

gydymo, vaiko teisių apsaugos, 

savivaldybių administracijų, 

NVO ir kitais specialistais) 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Pagalbos šeimai 

specialistai: 

Atvejo vadybininkai, 

socialiniai darbuotojai, 

darbui su šeimomis 

Pagalbos šeimai tinklo kūrimas, 

sustiprėjęs visų įstaigų 

vieningumas, kryptingas darbas, 

kuris padės spręsti kylančius 

sunkumus šeimoms bei 

tarpinstitucinę komunikaciją. 

Organizuoti kokybiškas 

vaikų dienos socialinės 

priežiūros paslaugas (VDC) 

Šeimų lankymas, informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas, 

pagalbos šeimai organizavimas, 

sprendžiant vaikų priežiūros, 

ugdymo ir kitų socialinių 

problemų klausimus 

bendradarbiaujant su kitais 

specialistais. 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Pagal individualaus 

darbo su vaiku ir jo 

šeimos nariais planą. 

Kaišiadorių, Žiežmarių, 

Pravieniškių vaikų dienos 

centro darbuotojai: 

Socialiniai pedagogai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

Vaikams ir jų tėvams bus suteikta 

reikalinga ir tikslinga informacija 

apie kylančias problemas, stiprės 

abipusis ryšys ir pasitikėjimas. 

Glaudus kitų, specialistų, 

teikiančių socialines paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms 

bendradarbiavimas padės 

efektyvinti teikiamas socialines 

paslaugas. 

Tinkamos ir pritaikytos, vaikams 

veiklos organizavimas, 

atsižvelgiant į veiklos planus, 

vaiko bylos (dokumentacijos ) 

vedimas, ataskaitų pateikimas, 

analizė.  

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių 

(asmens higienos, savitvarkos, 

darbinių, pamokų ruošos) įgūdžių 

ugdymas. 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Pagal individualaus 

darbo su vaiku ir jo 

šeimos nariais planą. 

Kaišiadorių, Žiežmarių, 

Pravieniškių vaikų dienos 

centro darbuotojai: 

Socialiniai pedagogai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai; 

Kasdieninių įgūdžių ugdymas 

padės jiems tinkamai pasirūpinti 

savo asmens higiena, tinkamai 

tvarkyti savo namus, dalyvauti 

įvairiose akcijose, bendrose 

talkose. 



Laisvalaikio veiklos  (sporto, 

meno, saviraiškos, kompiuterinio 

raštingumo, maisto gamybos, 

išvykų ir renginių) organizavimas 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Pagal individualaus 

darbo su vaiku ir jo 

šeimos nariais planą bei 

VDC veiklos planą. 

Kaišiadorių, Žiežmarių, 

Pravieniškių vaikų dienos 

centro darbuotojai: 

Socialiniai pedagogai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai; 

Turiningas laisvalaikio užimtumo 

skatinimas ugdys vaikų 

gebėjimus, atsakomybę, atitrauks 

vaikus nuo nepageidaujamos 

veiklos, žalingų įpročių, skatins 

pilietiškumą. Individualių ir 

grupinių veiklų metu lavins savo 

pomėgius ir kūrybiškumą. 

Numatytos  veiklos planuose. 

Individualios ir grupinės 

psichologinės pagalbos teikimas 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn., 

Pagal individualaus 

darbo su vaiku ir jo 

šeimos nariais planą ar 

esant poreikiui; 

 Psichologai Individualių konsultacijų ir 

grupinių susitikimų metu bus 

suteikiam galimybė atpažinti 

asmenybinius sunkumus ir juos 

spręsti, padidės emocinis 

atsparumas, pasitikėjimas savimi. 

Organizuoti bei teikti 

savalaikes ir kokybiškas 

socialines paslaugas Paramos 

šeimai centre. 

Intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos organizavimas,  būtinų 

ir neatidėliotinų (psichologinių 

konsultavimo, informavimo, 

buitinių ar kitų) paslaugų teikimas 

vaikams ir jų šeimoms; 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

7 dienų laikotarpiui, 

esant būtinybei gali būti 

tęsiama. 

Socialinis darbuotojas, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjas, atvejo 

vadybininkai, 

psichologas, kiti 

specialistai. 

Pagalbos suteikimas asmenims, 

atsidūrusiems krizinėje 

situacijoje padės išspręsti 

savalaikes kilusias problemas 

šeimoms ir vaikams, bei 

tikslingai numatyti priemones dėl 

tolimesnės pagalbos teikimo. 

Laikino apgyvendinimo paslaugų 

organizavimas motinoms (nesant 

motinoms ir esant poreikiui-

tėvams) su vaikais. 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

 

Socialinis darbuotojas, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjas, atvejo 

vadybininkai, 

psichologas, kiti 

specialistai. 

Teikiamos kompleksinės 

paslaugos šeimoms ir vaikams 

padės atkurti, atstatyti prarastus 

socialinius įgūdžius, stiprins tėvų 

ir vaikų emocinius, tarpusavio 

ryšius, padės spręsti sudėtingas 

šeimos situacijas (teisines, 

psichologines) problemas, vaikų 

priežiūros klausimus dėl 

laikinosios ar ilgalaikės globos. 



2.  Gerinti socialinės priežiūros paslaugų kokybę  senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia 

Organizuoti kokybiškų 

socialinės priežiūros paslaugų  

suaugusiems asmenims su 

negalia, senyvo amžiaus 

asmenims ir jų šeimoms, 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjų 

poreikį. 
 

 

 

 1. Pagalbos į namus paslaugų 

poreikio vertinimas, 

organizavimas ir teikimas;  

2. Teikiamos paslaugos 

registravimas SPIS programoje; 

3. Vienkartinių pagalbos į namus 

paslaugų organizavimas ir 

skyrimas;  

4. Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas Centre; 

 5. Informacijos apie gyventojų 

poreikius socialinėms paslaugoms 

gauti rinkimas ir analizavimas, 

paslaugų poreikio 

prognozavimas;  

6. Pasiūlymų teikimas, svarstant 

norminių teisės aktų projektus; 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Nuolat. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

skyrių vadovai, 

socialiniai darbuotojai, 

socialinio darbuotojo 

padėjėjai, užimtumo 

specialistai, psichologai. 

Ne mažiau kaip 80 % paslaugų 

gavėjų ir jų artimųjų patenkinti 

teikiamų pagalbos asmens 

namuose paslaugų kokybe. 

Sukurti pagalbos namuose 

paslaugų gavėjų teikiamų 

paslaugų kokybės vertinimą 

(klausimyną) 

Padidės ir bus palaikomas 

paslaugų gavėjų 

savarankiškumas, laisvalaikio  

praleidimas, pomėgiai, artimieji 

ir bendruomenės nariai aktyviau 

įsitrauks į pagalbos teikimo 

procesą. 

     3. Gerinti dienos socialinės globos paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 

Organizuoti ir plėtoti 

kokybiškų dienos socialinės 

globos paslaugų teikimą 

institucijoje ir asmens 

namuose, atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų poreikius. 

1. Dienos socialinės globos 

paslaugų organizavimas ir 

teikimas asmens namuose;  

2. Psichologo įtraukimas į dienos 

socialinės globos paslaugų 

teikimą;  

3. Individualaus socialinės globos 

plano (toliau - ISGP) sudarymas, 

peržiūra, tikslinimas;  

4. Individualus paslaugų gavėjų, 

tėvų, giminaičių 

(globėjų/rūpintojų) 

konsultavimas, sprendžiant 

paslaugų gavėjų psichologines, 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

socialiniai darbuotojai, 

užimtumo specialistai, 

psichologas, socialinio 

darbuotojo padėjėjai,  

slaugytojas. 

Ne mažiau 80 % paslaugų gavėjų 

ir jų artimųjų patenkinti teikiamų 

dienos socialinės globos ir 

slaugos asmens namuose 

paslaugų kokybe. Teikiant 

socialinę globą, paslaugų gavėjai 

gaus kokybiškas, savalaikes 

slaugos, masažo, medicinines  

socialinės priežiūros bei 

užimtumo  paslaugas, 

atitinkančias jų poreikius. 

 

100 % paslaugų gavėjų sudaryti 

ISGP. 



socialines, sveikatos problemas, 

rengiant ISGP.  

5. Senyvo amžiaus ir suaugusiųjų 

asmenų su negalia socialinės 

globos poreikio vertinimas;  

6. Dienos socialinės globos 

asmens namuose paslaugų gavėjų 

lankymas dėl paslaugų teikimo 

kokybės įvertinimo;  

7. Dienos socialinės globos 

atitikties globos normoms 

įsivertinimas;  

8. Paslaugų suteikimo žurnalų 

pildymas SPIS. 

 9. Integralios pagalbos (dienos 

socialinės globos ir slaugos) 

paslaugų teikimas neįgaliems ir 

senyvo amžiaus asmenims jų 

namuose; 

12. Dienos socialinės globos 

paslaugų teikimas Centre. 

 

 

 

 

 

 

90 % paslaugų gavėjų patenkinti 

gaunamomis dienos socialinės 

globos paslaugomis Centre 

4 . Užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų tęstinumą, prieinamumą atsižvelgiant į asmenų poreikius 

Organizuoti ir teikti 

kokybiškas transporto 

paslaugas asmenims, kurie 

dėl negalios, ligos ar senatvės 

turi judėjimo problemų ir dėl 

to, ar dėl nepakankamų 

pajamų negali naudotis 

visuomeniniu ir individualiu 

transportu. 

Asmenų informavimas ir 

konsultavimas apie transporto 

paslaugos organizavimą ir 

teikimą; 

Klientų vežimas į miesto ir 

respublikines sveikatos priežiūros 

įstaigas, reabilitacijos įstaigas,  

sanatorijas, neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybas 

bei kitas įstaigas. 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems reikalams, 

socialinis darbuotojas, 

transporto organizavimui, 

vairuotojas, socialinio 

darbuotojo padėjėjas. 

Paslaugos gavėjai pagal poreikį 

bus vežami į sveikatos priežiūros, 

reabilitacijos, socialinių 

paslaugų, ugdymo, vaikų dienos 

centrus, maisto išvežiojimo ir 

kitais būtinais tikslais. Bus 

patenkinta ne mažiaus kaip 80 

proc. prašymų. 

Teikti maitinimo paslaugą Maitinimo organizavimas 2022 m. sausio iki 2022 Direktoriaus Patenkinta ne mažiau kaip 90 



senyvo amžiaus, neįgaliems, 

socialinę riziką patiriantiems 

asmenims, vaikams. 

pasirūpinant karštu maistu, pagal 

gautus sprendimus šiai paslaugai 

teikti. 

m. gruodžio mėn. pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems reikalams, 

socialinis darbuotojas, 

bendrosioms paslaugoms 

teikti, socialinis 

pedagogas VDC. 

proc. paslaugų gavėjų. 

Teikti asmens higienos 

(skalbimo, kirpimo, dušo) 

paslaugas senyvo amžiaus, 

neįgaliems, socialinę riziką 

patiriantiems asmenims, 

šeimoms ir vaikams. 

Asmens higienos paslaugų 

organizavimas, suteikiant 

galimybę paslaugų gavėjams 

užtikrinti būtiniausių poreikių 

gavimą, kai nėra galimybės to 

padaryti jų namuose 

Nuo 2022 m. sausio iki 

2022 m. gruodžio mėn. 

Socialinis darbuotojas, 

bendrosioms paslaugoms 

teikti, 

socialinis pedagogas 

VDC 

Patenkinta ne mažiau kaip 90 

proc. paslaugų gavėjų. 

Kokybiškai ir efektyviai 
teikti asmenų aprūpinimo TPP 

paslaugą. 
 

 

Asmenų aprūpinimas techninėmis 

pagalbos priemonėmis; 
TPP savalaikio grąžinimo 

reguliavimas; 

TPP inventorizacija; 

Bendradarbiavimas su Techninės 

pagalbos neįgaliesiems centru prie 

SADM; 

Techninės pagalbos priemonių 

nuoma; Bendradarbiavimas ir 

tarpininkavimas su TPP remonto 

meistrais. 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Socialinis darbuotojas, 

bendrosioms paslaugoms 

ir kompensacinei 

technikai. 

Patenkinta ne mažiau kaip 90 

proc. techninės pagalbos 

priemonių neįgaliesiems prašymų 

ir išduotos technikos, vedami 

registracijos žurnalai, pildomi 

dokumentai, naudojantis TPP 

bendra programa. 

Organizuoti sociokultūrines 

paslaugas socialinių paslaugų 

gavėjams 

1. Prasmingo laisvalaikio 

užimtumo organizavimas;  

2. Paslaugų gavėjų kūrybiškumo 

plėtojimas, saviraiškos skatinimas 

užimtumo metu;  

3. Dalyvavimas varžybose, 

konkursuose, parodose ir kituose 

renginiuose bei jų organizavimas.  

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

skyrių vadovai, 

užimtumo specialistai, 

socialiniai darbuotojai, 

vairuotojas. 

Nuolat 90 % paslaugų gavėjų 

pagerės emocinė būsena, jie taps 

aktyvesni visuomenėje, 

mažinama socialinė atskirtis, 

skatinama integracija. 

Per dienos išvykų, ekskursijų 

organizavimą stiprinamas 

tarpusavio bendravimo ryšys, 

plečiamas jų akiratis, stiprinamas 



pasitikėjimo savimi jausmas. 

5. Psichologinės pagalbos teikimas 

Organizuoti ir teikti 

psichologinės pagalbos 

paslaugas įvairioms 

socialinių paslaugų gavėjų 

grupėms. 

1. Reikiamos pagalbos 

organizavimas ir teikimas krizėje 

atsidūrusiam asmeniui/šeimai;  

2. Individualių, šeimos ir grupinių 

konsultacijų teikimas  

3. Dienos socialinės globos 

paslaugų gavėjams. 

Pagal poreikį. 

 

Psichologai, atvejo 

vadybininkai, socialiniai 

darbuotojai, 

priklausomybių 

konsultantas. 

40 % paslaugų gavėjų gavusių 

psichologo konsultacijas pasieks 

teigiamų pokyčių sprendžiant 

psichologines problemas. 

6 . Paramos – labdaros organizavimas, savanorystė ir kita veikla 

Suteikti paramą maisto 

produktais, būtiniausiais 

drabužiais, avalyne ir kitais 

daiktais nepasiturintiems, 

skurdžiai gyvenantiems 

asmenims ir kietiems  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dalyvavimas LPF ,,Maisto 

bankas“ organizuojamose 

akcijose; 

2.Dalyvavimas projekte „Vaikų 

svajonės“; 

3.Bendradarbiavimas su 

Kaišiadorių 

vyskupijos ,,Caritas“ organizacija 

Gautos paramos paskirstymas, 

dalijimas ir apskaitos tvarkymas. 

4. Tęsti bendradarbiavimą su 

tarptautine organizacija su ,,Actio 

Catholica Patria“ dėl 

savanorystės, savanorių 

dalyvavimas VDG veiklose; 

5. Pagalbos organizavimas karo 

pabėgėliams iš Ukrainos; 

6. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis Nr.B-1 Kaišiadorių 

Šventosios Faustinos mokyklos-

daugiafunkcinio centro dėl 

neįgaliųjų asmenų laisvalaikio  ir 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

socialiniai darbuotojai, 

socialinis darbuotojas 

užimtumui,  socialiniai 

darbuotojai, atvejo 

vadybininkai, socialiniai 

pedagogai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 % paslaugų gavėjų pagerės 

asmeninė gerovė. 

Suteikta galimybė vaikams 

išpildyti jų svajones; 

 

 

 

 

 

 

Savanorių dalyvavimas ir 

įsitraukimas į VDC veiklą. 

 

 

 

 

 

Neįgaliųjų asmenų socialinė 

integracija į visuomenę, 

užimtumo skatinimas; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti savanorių darbą 

socialinių paslaugų srityje, 

atliekant mokomąją praktiką. 

užimtumo įvairovės, sveikatinimo 

ir terapinių užsiėmimų. 

7. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis FR-21-02 su Labdaros ir 

paramos fondu ,,Frida“, 

projektas .. Baltasis kaspinas“,  

skirto smurto lyties pagrindu 

prevencijai vykdyti. 

8. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kauno muziejaus  dėl 

dalyvavimo  

projekte ,,Keliaujantys 

šeimadieniai“ 

 

Sudaroma galimybė studentams, 

studijuojantiems socialinį darbą ir  

norintiems įgyti žinių ir praktinių 

gebėjimų atlikti praktiką centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įsakymu 

paskirtas atsakingas 

asmuo, praktikos vadovas 

 

Šeimos ir vaikai turės galimybę 

dalyvauti smurto prevencijos 

renginiuose. 

 

 

 

 

Edukacinės veiklos, skirtos 

vaikams, šeimoms. 

 

 

 

 

Pasirašytos sutartys dėl praktikos 

atlikimo. 

7.  Plėtoti projektinės veiklos vykdymą ir tęstinumą 

Inicijuoti, plėtoti ir vykdyti 

projektinę veiklą socialinių 

paslaugų centre 

 1. Tęsti įgyvendinti projektą Nr. 

08.1.1.-CPVA-R-407-21-0008 

,,Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas ir paslaugų plėtra 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje“. 

2.,,Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės , vėjo) 

panaudojimas juridinių asmenų 

elektros energijos poreikiams  

(Vykdantiems ūkinę komercinę 

veiklą)2021-06 Nr. KK-AM-

SVJ01 

3. Atnaujinti, teikti paraišką  ES 

2022 m. sausio iki 2022 

m. gruodžio mėn. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

reikalams, socialiniai 

darbuotojai, projektų 

vadovas, teisininkas, 

priklausomybių 

konsultantas, psichologai.  

 

 

 

 

95 % užtikrinti projektų 

tęstinumą. 

 

 

 

 

Paraiškos, reikalingų dokumentų 

pasirengimas, teikimas. 

 

 

. 



struktūrinio fondo finansuojamą 

projektą  „Integrali pagalba į 

namus Kaišiadorių rajone"; 

4. Tęsti organizuoti ,,Užimtumo 

didinimo programos, skirtos 

užimtumo skatinimo ir 

motyvavimo paslaugų 

nedirbantiems ir socialinę paramą 

gaunantiems asmenims modelio 

įgyvendinimui“ projekto 

tęstinumas. 

 

8. Socialinių paslaugų teikimo valdymo efektyvumas. 

Didinti socialinių paslaugų 

teikimo priežiūrą ir kontrolę 

1. Socialinių paslaugų gavėjų ir 

teikėjų apklausų rengimas;  

2. Pasitarimų, susirinkimų ir 

aptarimų organizavimas centro 

veiklos vertinimui;  

3. Seminarų bei vidinių mokymų 

organizavimas darbuotojams 

centro veiklos tobulinimo 

klausimais;  

4. Socialinių paslaugų teikimo ir 

kitų vidaus norminių dokumentų 

peržiūra, pakeitimas ar 

papildymas, naujų rengimas;  

5. Teikiamų socialinių paslaugų 

kontrolės vykdymas. 

I pusmetis  

 

 

1 k. per ketvirtį  

 

 

1 k. per metus Metų 

eigoje 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

socialiniai darbuotojai, 

psichologai, atvejo 

vadybininkai. 

85 %  paslaugų gavėjų dalyvaus 

anketinėje apklausoje. 

Atliktos ataskaitos, pastebimas 

paslaugų gavėjų skaičiaus kaita, 

jų poreikis paslaugoms. 

80 proc. susirinkimų su 

darbuotojais, informacijos 

sklaida. 

9. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir metinis veiklos vertinimas 

Sudaryti sąlygas darbuotojų 

profesinės kompetencijos 

tobulinimui ir skatinti 

1. Socialinį darbą dirbančiųjų 

darbuotojų profesinės 

kompetencijos tobulinimo 

II ketvirtis. 

 Metų eigoje 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams,  

Parengti darbuotojų 

Kompetencijų tobulinimo 2021 

m. planą. 



socialinius darbuotojus įgyti 

jų profesinę kompetenciją 

atitinkančią kvalifikacinę 

kategoriją. 

poreikių įsivertinimas ir 

tobulinimas;  

2. Socialinį darbą dirbančiųjų 

darbuotojų mokymų 

organizavimas;  

3. Centro darbuotojų 

Kompetencijų tobulinimo plano 

sudarymas ir vykdymas;   

 4. Darbuotojų metinis veiklos 

vertinimas. 

 

  

Pagal poreikį  

 

 

 

 

 

Metų pabaigoje 

 

teisininkė. 

 

 

98 % darbuotojų kels 

kvalifikaciją pagal 2021m. 

kompetencijų tobulinimo planą. 

 

 

 

 

90 proc. darbuotojų atliktas 

metinis veiklos vertinimas. 

10. Vidinis ir išorinis komunikavimas 

Plėsti informacijos apie 

Centre teikiamas socialines 

paslaugas ir inovacijas 

prieinamumą. 

1. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės gyventojų 

informavimas apie Centre 

teikiamas socialines paslaugas 

įvairiomis komunikavimo 

priemonėmis , informaciniai 

pranešimai, straipsniai Centro 

internetinėje svetainėje, Centro 

paskyroje socialiniame tinkle 

www.facebook.com, savivaldybės 

internetinėje svetainėje, 

rajoninėje spaudoje ir kt.);  

3. Centro internetinės svetainės 

administravimas, atnaujinimas ir 

priežiūra;  

Metų eigoje.  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

socialiniai darbuotojai, 

personalo specialistas, 

kiti darbuotojai. 

Rengti informacinius pranešimus 

spaudai ir viešinti juos 

internetinėje svetainėje. 

11. Gerinti Centro veiklos efektyvumą, stiprinant valdymą, finansinius išteklius ir infrastruktūrą 

Tobulinti įstaigos valdymo 

sistemą 

1.Planingas veiklos 

organizavimas, įgyvendinimas ir 

stebėsena: 

Parengti metinį įstaigos veiklos 

planą, pateikti siūlymai 

2022 m .I ketv. 

 

Metų eigoje.  

Direktorius, personalo 

specialistas, teisininkas, 

direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams,  

administratorius, 

Parengti veiklos planai, skyrių 

nuostatai, pareigybių aprašymai, 

supažindinti darbuotojai. 



savivaldybės tarybai, dėl Centro 

teikiamų socialinių paslaugų 

įkainių perskaičiavimo;  

Parengti Centro naujų skyrių 

nuostatas, paslaugų teikimo 

tvarkas bei darbuotojų pareigybių 

aprašus;  

socialiniai darbuotojai, 

kiti specialistai 

Centro struktūros, darbuotojų 

pareigybių ir koeficientų 

suderinimas ir patvirtinimas, 

atsižvelgiant į 

pavestas,  deleguotas užduotis 

Iki  sekančių metų 

sausio 31 d. 

Direktorius, 

administratorius, 

personalo specialistas. 

Patvirtinta Centro struktūra, 

darbuotojų pareigybių ir 

koeficientų sąrašas. 

Centro vidaus dokumentų 

koregavimas, atsižvelgiant į 

veiklos pokyčius, naujų 

dokumentų rengimas 

Pagal poreikį. Direktorius, kiti atsakingi 

darbuotojai. 

Patvirtinti paslaugų teikimo 

tvarkų aprašai, įsakymai, planų ir 

kt. dokumentų formos. 

Užtikrinti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Internetinėje svetainėje 

https://www.kaisiadoriuspc.lt 

skelbiama informacija, kokiais 

kontaktais galima pateikti 

informaciją apie galimos 

korupcijos atvejus. 

Metų eigoje. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

reikalams personalo 

specialistė, teisininkė. 

100 % informacijos atnaujinimas 

svetainėje. 

 Organizuoti ir užtikrinti 

saugos darbe, priešgaisrinės 

saugos, sanitarijos 

reikalavimų ir darbo tvarkos 

taisyklių laikymąsi darbo 

vietoje. 

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos įvadiniai, 

periodiniai ir papildomi 

instruktavimai, mokymai. 

Gaisrinės saugos ir sveikatos 

darbe instrukcijų ir taisyklių 

laikymosi kontrolė;  

2. Privalomasis ir periodinis 

sveikatos patikrinimai, jų 

Prieš pradedant dirbti, 

kasmet, kas 12 mėn., 

esant poreikiui 

Direktoriaus ar jo 

įgaliotas asmuo 

atsakingas už darbuotojų 

saugą ir sveikatą. 

Parengti darbuotojų saugos ir 

sveikatos užtikrinimo planai , 

sveikatos tikrinimo grafikas, 

sąrašai, registravimo žurnalas. 

 

 



kontrolė;  

3. Profilaktinių ir apsauginių 

priemonių užtikrinimas, 

išdavimas ir kontrolė;  

4. Gesintuvų patikros, gaisrinės 

automatikos įrenginių techninė 

priežiūra. 

Viešųjų pirkimų procedūros 

ir išteklių naudojimo 

kontrolė. 

1. Viešųjų pirkimų tvarkos 

įstaigoje reglamentavimo kontrolė 

ir vykdymas pagal teisės aktus; 

 2. Pirkimų inicijavimas ir 

organizavimas, su tuo susijusios 

dokumentacijos administravimas 

(Pirkimo užduotys, apklausos 

žodžiu, raštu ir CPO, CVP IS, 

apklausos pažymos, prekių, 

paslaugų ir Bendrojo skyriaus 

vadovas Nuolat, pagal poreikį 

Parengti 2022 m. viešųjų pirkimų 

planą.  

 3. Prekių ir paslaugų sutarčių 

sudarymas, vykdymo kontrolė, 

tęsimas, nutraukimas, viešinimas 

CVP IS;  

4. ATN-3 metinės ataskaitos 

pateikimas į CVP IS. 

Nuolat, pagal poreikį. Direktorius, teisininkė. Parengtas 2022 m. viešųjų 

pirkimų planas. 

Buhalterinės apskaitos 

tvarkymas, finansinės 

atskaitomybės sudarymas 

1. Pateikti Centro biudžeto 

planavimą, vykdyti valdymą, 

atsiskaitymą Centro veiklos 

ataskaitas pateikti įvairiais 

pjūviais, pajamas ir sąnaudas 

skaidant smulkiai pagal 

finansavimo šaltinius ir išlaidų 

 I ketv. 

 II ketv. 

 III ketv.  

 IV ketv 

Direktorius, 

administratorė. 

Pagal nustatytus terminus 

parengti ir pateikti finansinių 

ataskaitų rinkiniai. Finansinių 

ataskaitų rinkinių skelbimas 

interneto svetainėje. 



straipsnius;  

2. Rizikos veiksnių nustatymas, 

kontrolės veikla;  

3. Pasibaigus tarpiniam 

ataskaitiniam laikotarpiui teikti 

teisingus duomenis apie Centro 

veiklos rezultatus, pinigų srautus, 

turtą ir įsipareigojimus;  

4. Finansinių ataskaitų rinkinius 

skelbti Centro internetiniame 

puslapyje;  

5. Planuoti projektų išlaidas, teikti 

teisingus, sistemingai surūšiuotus, 

pakankamai išlaidoms pagrįstus 

duomenis 

 

NUMATOMAS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAS:  

 Pertvarkius įstaigos struktūrą, įsteigus skyrius, atnaujinus vidaus tvarkas, pareigybių aprašymus, internetinę svetainę ir kitus veiklai vykdyti tikslus, 

pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. 

Suteiktų socialinių paslaugų dėka gerės Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybė, savarankiškumas, didės integracija į 

visuomeninį gyvenimą ir mažės socialinė atskirtis. Bendruomenės įtraukimas į socialinių problemų sprendimą padidins žmogiškuosius išteklius bei 

galimybę ieškoti daugiau problemų sprendimo alternatyvų. 

 

 

 

 

 

 

              


