
                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                     Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                                                                                                                     2022 m. kovo     d. įsakymu Nr.

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PAGALBOS ŠEIMAI VEIKLOS ORGANIZAVIMO/

ATVEJO VADYBOS PROCESO PLANAS

2022 M.

Dirbant su šeima, atvejo vadybos tikslas- teikti kokybišką, planingą kompleksinę pagalbą, orientuotą į individualius šeimos 

poreikius, kuri padėtų įveikti iškilusius sunkumus, įgalintų šeimą savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, skatintų 

kokybišką šeimos funkcionavimą. 

          Uždaviniai:

1. Stiprinti savo individualų darbą, teikiant atvejo vadybos procesą šeimoms (vaikams).

2. Tobulinti komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius teikiant atvejo vadybos procesą šeimoms (vaikams).

3. Tobulinti ir kelti savo profesinę kvalifikaciją.

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas/tikslas Įgyvendinimo pagrindas, 

terminas

Atsakingas asmuo

ATVEJO VADYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

1. Pagalbos vaikui ir (ar)

šeimai poreikių vertinimas

Rinkti visą atvejo vadybos procesui reikalingą

informaciją apie vaiką ir šeimą teikiant

užklausas į institucijas, analizuoti gautus

duomenis ir tarpusavio susitarimo principu,

įtraukiant šeimą, įvertinti socialinės rizikos

veiksnius, jų reiškimosi šeimoje lygius taip pat

šeimos apsaugos faktorius.

I-IV ketv. inicijavus naujus 

ir/ ar peržiūrėjus atvejo 

vadybos procesus. (Atvejo 

vadybos tvarkos aprašas)

Atvejo vadybininkai.

2. Pagalbos plano sudarymas Siekti šeimą įgalinti kuo aktyviau įsitraukti į

pagalbos procesą, telkti pagalbos teikėjus,

planuojant ir teikiant pagalbą šeimai.

I-IV ketv. nustačius

kompleksinių paslaugų

poreikį. (Atvejo vadybos

tvarkos aprašas)

Atvejo vadybininkai

3. Pagalbos šeimai plano

įgyvendinimo

koordinavimas

Vykdyti šeimos stebėseną konsultuojantis su

socialiniu darbuotoju, dirbančiu su šeima bei

kitais specialistais, kurie dalyvauja įgyvendinant

pagalbos šeimai planą dėl jo įgyvendinimo

eigos, galimų trukdžių, vykstančių pokyčių ir t.t.

I-IV ketv. pagal šeimai

nustatytų paslaugų teikimo

trukmę. (Atvejo vadybos

tvarkos aprašas)

Atvejo vadybininkai

4. Pagalbos plano peržiūrų

organizavimas

Aptarti reikšmingus įvykius bei pokyčius,

susijusius su pagalbos plane numatytų

Pagalbos planas šeimai

teisės aktuose nustatytus

Atvejo vadybininkai



priemonių taikymu, jei pokyčių nėra, išsiaiškinti

priežastis, ieškoti naujų pagalbos priemonių,

veiksmų ir pan.

terminus. Jeigu yra poreikis,

pagalbos plano peržiūros

gali būti atliekamos ir

dažniau, pagal poreikį.

5. Atvejo vadybos proceso

užbaigimas

Įvertinus vaiko ir šeimos situaciją, įgyvendinti

Atvejo vadybos tvarkos aprašo 62 punkte

numatytus veiksmus

Pagalbos plano peržiūros 

metu. (Atvejo vadybos 

tvarkos aprašas)

Atvejo vadybininkai

6. Teikiamos šeimai pagalbos

registravimas SPIS

sistemoje

Vykdant atvejo vadybą duomenis apie pagalbos

šeimai teikimą suvedami Socialinės paramos

šeimai informacinėje sistemoje.

Pagalbos šeimai teikimo 

procese.

Atvejo vadybininkai

7. Rekomendacijų teikimas dėl

taikomos socialinių išmokų

kontrolės

Aptarus su socialiniu darbuotoju, kuris dirba su

šeima, bei įvertinus šeimos finansinį

raštingumą, teikti rekomendacijas socialinės

paramos skyriui, kad būtų užtikrinama gaunamų

pajamų racionalus panaudojimas.

Pagal poreikį, vadovaujantis

,, Dėl išmokų vaikams teikimo

asmenims, patiriantiems

socialinę riziką“, tvarkos

apraše numatytais veiksmais.

Atvejo vadybininkai

8. Poreikio vertinimas

intensyvių krizių įveikimo

pagalbos paslaugų

užtikrinimui Kaišiadorių

socialinių paslaugų centro

Antakalnio paramos šeimai

centre.

Nustačius intensyvių krizių įveikimo pagalbos

paslaugų šeimai poreikį.

Pagal poreikį. Atvejo 

vadybos tvarkos aprašo ir 

kitais teisės aktais.

Atvejo vadybininkai

BENDRADARBIAVIMAS

9. Komandos pasitarimų

organizavimas

Kylančių problemų, šeimų, kurioms teikiamos

paslaugos, problemų/ situacijų aptarimas, darbo

metodų aptarimas, planavimas.

1 kartą per mėnesį. Atvejo vadybininkai

10. Socialinių darbuotojų

dirbančių su šeimomis

veiklos koordinavimas.

Teikti informaciją socialiniams darbuotojams,

konsultuoti įvairiais socialinių paslaugų

klausimais, teikti metodinę pagalbą, 

Pagal poreikį. Atvejo vadybininkai

11. Bendravimas ir

bendradarbiavimas su

įvairiomis institucijomis

(švietimo, sveikatos,

priežiūros, NVO,  ir kt.)

Siekiant efektyviai spręsti kylančias šeimos

problemas, plėsti bendravimą ir tarpinstitucinį

bendradarbiavimą .....formacija, derinti

pagalbos būdus ir galimybes.

I-IV ketvirtis. Atvejo  vadybininkai

12. Socialinių darbuotojų šeimų

bylų tikrinimas. Bylų

tikrinimo ataskaitos

rengimas.

Siekiant užtikrinti kokybišką darbą, bei

paslaugų teikimą šeimoms, tikrinti, stebėti

socialinių darbuotojų vedamas šeimų bylas.

 1k./ketvirtį. Atvejo vadybininkai



13. Dalyvavimas

tarpinstituciniuose

pasitarimuose dėl pagalbos

vaikams ir šeimoms

organizavimo savivaldybėje

Kartu su įvairių institucijų atstovais aptarti

pagalbos šeimai organizavimo ir teikimo

klausimus Kaišiadorių rajono savivaldybėje

(TBK)

Pagal poreikį Atvejo vadybininkai

14. Pateikti suderintus vaikų

sąrašus, mokinio reikmėms

gauti.

Bendradarbiauti, derinti sąrašus su seniūnijų

specialistais socialiniam darbui, socialiniais

darbuotojais dirbančiais su šeimomis

Teisės aktais, Iki liepos 5 d.,

Kaišiadorių socialinės 

paramos skyriui.

Atvejo vadybininkai

15. Ataskaitų apie atvejo

vadybos procesą rengimas,

pateikimas.

Kaupti, sisteminti duomenis, apie šeimoms

teikiamas paslaugas,  apimtis.

1 k./ ketvirtį, ataskaitos 

priedas Nr. 1 

Atvejo vadybininkai

DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULINIMAS

16. Dalyvavimas kvalifikacijos

kėlimo MOKYMUOSE

Tobulinti profesinę

kompetenciją, įgyti naujų žinių,

gebėjimų reikalingų sėkmingai

socialinio darbo veiklai

Ne mažiau kaip 16 val., Atvejo vadybininkai

17. Dalyvavimas komandinėse,

individualiose supervizijose

Analizuoti savo darbą, formuoti

komandinio darbo įgūdžius,

stiprinti psichologinį atsparumą

Ne mažiau kaip 8 val., Atvejo vadybininkai

METODINĖ VEIKLA

18. Metinės veiklos ataskaitos

parengimas

Įvykdytų veiklų bei darbo

užduočių analizė

IV Ketv., pabaiga Atvejo vadybininkai

19. 2023 m. veiklos plano

parengimas.

Nusimatyti pagrindinius metų

veiklos tikslus, uždavinius bei

priemones, tikslams įgyvendinti

2023m. I ketv. Atvejo vadybininkai

20. Tvarkos aprašų peržiūra/

koregavimas

Darbo proceso organizavimas

įgyvendinant pasikeitusius teisės

aktus

Esant poreikiui Atvejo vadybininkai

         PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA

21 Dalyvauti projektinėse

veiklose, įtraukiant šeimas,

kurioms teikiamos

paslaugos. Naujų,

inovatyvių paslaugų paieška,

iniciavimas.

Dalyvauti projektinėse veiklose,

siekiant įtraukti socialinius

darbuotojus dirbančius su

šeimomis, bei pačias šeimas ir jų

vaikus 

I-IV ketv. Per visus metus. Atvejo vadybininkai

Metinį veiklos planą parengė:

Atvejo vadybininkės:



Rita Parniauskienė

Giedrė Raišuotienė

Giedrė Adlytė Chveduk

Auksė Šinkevičė

Jolanta Koklevičienė




