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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq centro ,,Viltis" (toliau - Centras) 2021 mefi4veiklos planas (toliau - planas),
grldarytas atsiZvelgiant i socialiniq paslaugr4 teikimo politik4, dentro bendruomenes poreikius,
klientq individualias galimybes ir interesus. Siame Plane numatomi metiniai tikslai bei uZdaviniai ir
priemones uZdaviniq vykdymui.

2. Planu siekiama teikti kokybiSkas dienos socialines g.lobos paslaugas, trumpalaikes
socialines globos paslaugas iki 5 parq per savaitg, atitinkandias hlientq reiktties ir tenkinti jq
poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant centro lesas.

3. Plan4 igyvendins Centro bendruomene: darbuotojai, klientai ir jq Seimos nariai.
4. Plano igyvendinimui itakos turi Lietuvos Respublikos istatyrnrl, norminiq aktq ir

kitq dokumentq pasikeitimai, TelSiq rajono savivaldybes tarybos patvirtinti dokumentai ir kitokie
sprendimai, Centro direktoriaus isakvmai ir kt.

II SKYRIUS
2020 METU VETKLOS IGYVENDTNTMO A]{ALTZE

5. Vykdant 2020 mett4 Centro veikl4 buvo siekiama teiktj. kokybi5kas dienos socialines
globos paslaugas, trumpalaikes socialines globos paslaugas iki it pary per savaitg. Veiklos
isivertinimui atlikta SSGG analize.



1.

7. Interneto ryslo prlemamumo
neuZtikrinimas visose Centro patalpose.
Nepertraukiamos transporto paslaugos
neuZtikrintumas (vairuotojo atostogq
metu, transporto priemones gedimo
metu).

9. Lauko

Silpnybes

Nerenovuotas pastatas ir nepritaikytos
patalpos neigaliqi q poreikiams.
Tevq pasyvumas, dalyvaujant Centro
organizuojamose veiklose (lavinimo,
uZimtumoo kultDriniame ir kt. procese).
Brangiis kvalifikacijos kelimo mokymai,
finansiniq iStekliq ribotumas.
Didejantis klientq amZius ir prastejanti jq
sveikatos btikle.
NeiSvystyta socialiniq programq, proj ektq
rengimo sritis.
Klientq nepastovus lankomumas (ypad
penktadieniais), nulemia Valstybes
tikslines dotacijos lesq gavimo dydi.

5.

6.

8.

erdviq nepritaikymas
aktyviarn/ pasyviam lai svo laiko leidimui.

5.

Stiprybes

Centras vieninteli istaiga Tel5iuose,
teikia dienos socialines globos
trumpalaikes socialines globos iki 5 pary per
savaitg paslaugas suaugusiems asmenims su
proto/kompleksine negalia.
Teikiamos parslaugos atitinka neigaliqiq
poreikius, josi teikiamos lanksdiai ir
kokybi5kai.
Klientq pasritenkinimas gaunamomis
paslaugomis. Klientq / tevq / globejq skundq
nebuvimas.
Darbuotojq tinkama kvalifikacija ir
nuolatinis to,bulejimas, bei auk5tas
ktrybi5kumo lylgis.
Greitas ir dinami5kas reagavimas i
i5kylandias problemas bei Biq problemq
sprendimas.
Tradicijq puoselej imas.
Stipri, atvira i:r bendrabarbiaujanti Centro
bendruomene.
Bendradarbiavirnas su socialiniais
partneriais, analogi5komis istaigomis
patirties pasidalinimas.
Savanorvste.

kuri
ir

8.

9.

6.

7.

1.

2.

Galimybes

Integracijos proceso stiprinimas: per
mening savirai5k4 bei kitas kasdienines
vykdomas veiklas, siekiant keisti
visuomends stigmatizuojanti poZiflri i
neigaliuosius.
RySiq su analogiSkomis istaigomis pletra.
Bendradarbiavimo stiprinimas su
Svietimo istaigomis, jaunimo
organizacijomis, siekiant aktyvinti
savanorystg.
Tikslingas socialiniq darbuotojq,
socialinio darbuotojq padejejq ir kitq
specialistq kvalifikacijos kelimas,
tobulejimas kaip asmenybdms.
Naujq remejq pritraukimas, projektiniq
leSq pritraukimas, savivaldybes ina5as
pastato renovacijai, patalpq pritaikymui.
Papildomq poilsio zonq irengimas Centro
lauko teritorijoje.

5.

6.

Gresmes

Bendras valstybes ir savivaldybes politikq
vizijos trukumas suaugusiq asmenq su proto
negalia at?vilgiu. fstatymq leidejai
nebendradarbiauj a su praktikais.
LeSq stoka pastato renovacijai.
Patalpq pritaikymo neatitiktis higienos
nonnq ir kitiemrs reikalavimams, kelia reahl
pavojq netekti licencijos socialinei globai
teiki suaugusiems asmenims su negalia.
Savivaldybeje igyvendinama socialine
politika sukuria neuZtikrintumo jausm4 del
Centro perspekty'vq ateityj e.

Konfliktai tar[r darbuotojq, darbuotojq
motyvacijos praradimas del maZo
atlyginimo.
Centro veiklos laikinas sustabdymas del
Covid-19ligos.

7. Politikq supratirno (noro) stoka socialinirl
paslaugq teikimo srityje del proto negales
asmenu ateities uZtikrinimo.

1.

2.
a
J.

4.

5.

6.

6. Centro metine veiklos ataskaita uL, 2020 m. paskelbta Centro internetiniame
tinklapyje http://www.vsncentras.ltl?page-id: 1 22.



III SKYRIUS
2O2I ]N4ETV VEIKLOS TIKSLAS, UZDAVINIAI IR PRIEMONES

7' Centro strateginis tikslas 2021 -2023 m: vykdyti suaugusiq asmenq su proto /kompleksine negalia abilitacij4 ir jq integracij4 ivisuomeng, aiainant ro.Lli'iq paslaugq ivairovg,plediant infrastruktur4 ir gerinant bendrqfq ir spetiatiqlq socialiniq paslaugq teikimo kokybg:
7.1. Centro strateginiai 2021 _2023 m.uZdaviniai:
7 .l .l . UZtikrinti klientq individualiq poreikiq tenkinim4;
7 'I'2' Pertvarkyti ir modemizuoti aplink4, uitikrinant klientams galimybg laisvai judeti

frzindj e (vidaus/lauko) aplinkoj e;
7'l'3' UZtikrinti geros kokybes ir nustatytus reikalarvimus atitinkandiq socialiniq

paslaugq teikim4 bei pletr4;
7 .1.4. Dalyvauti projektineje veikloje.
8. Tikslas - teikti, plesti ir tobulinti nestacionarias

trumpalaikes socialines globos iki 5 parq per savaitg paslaugars
turintiems asmenims uZtikrinant paslaugq kokybg ir prieinamum4.

9. UZdaviniai:
9.1. nuolat tobulinti socialiniq paslaugq teikim4, tenkinant kiekvieno kliento poreikius,

interesus, pagal maksimalias j o galimybes;
9.2. ugdyti !]ien!u bendr4sias kompetencijas ir stiprinti gJyvenimo fgudZius;
9.3. tgsti abilitacijos procesQ;
9.4. stiprinti bendradarbiavimE su klientq tevais / globejeris / rgpintojais;
9.5. skatinti darbuotojus mokytis, nuolat kelti kvalinl<acij4'ir igytas Zinias taikyti

kasdieniniame darbe;
9.6. vykdyti klientq socialine integracij4, siekiant mahirfii stigmatizacij4 proto negali4

turindiq asmenq atZvilgiu.

dienos socialines globos ir
proto / kompleksing negali4

10. Pasla vadinimas / Priemonds:u
Eit.
Nr.

Paslaugos pavadinimas /
Priemon6s

Atsakingas asmuo Laikas Atsiskaitymo
forma

I Efektyvios resursq valdymo
politikos vykdymas ir finansiniq
resursq naudojimo prieZitira.

Direktorius Visus metus Veiklos analize
(ataskaita)

isakymu patvirtinti
dokumentai

2. Centro veikl4 reglamentuojandiq
dokumentrl rengimas,
koregavimas (tvarkos, taisykles,
apra5ai ir kt.).

Direktorius Pagrnl

poreiki
Direktoriaus

isakymu patvirtinti
dokumentai

3. Prekiq pirkimas,
nuraSymas.

pajamavimas, Direktoriaus
pavaduotojas [kio
ir bendriesiems
klausimams;
NuraSymo komisiia

Visus metus
pagtlJ
poreik!

Apskaitos
dokumentai

4. Einamoji ir metine
inventorizacija.

Direktoriaus
pavaduotojas [kio
ir bendriesiems
klausimams;
Inventorizacijos
komisiia

Pagal
poreiki

Metine - I
kartq
metuose

Inventorizacijos
aktas

5. Socialiniams darbuotojams,
socialiniq darbuotojq padej ej ams,
uZimtumo specialistams veiklos

Pavaduotojas
socialiniam darbui

Visus metus

a
J



organizavimas ir stebejimas:
- darbuotojq darbo laiko sqnaudq
apskaita;
- tvarkara5diai, darbo grafikai, jq
tikslinimas ir vykdymo prieZiiira;

- 2022 metq veiklos plano
parengimas

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam darbui;

Visus metus

Virsus metus

GnuodZio
m€n.

2022 metq veiklos
planas

Informacijos apie Centro veikl4
rengimas skelbimas internetineje
svetaineje

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
uZimtumo

Visus metus Informacija
internetineje
svetaineje,
Ziniasklaidoje

Darbuotojq kasmetines veiklos
vertinimas del darbo uZmokesdio
kintamosios dalies nustatvmo

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam darbui

Vertinimo
reztiltatai.
I5vados saugomos
darbuotojq asmens

Klientq tevq / globejq
informavimas, konsultavimas

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
Centro tarvba

Pag,al

por,eiki
Situacijq aptarimas
(susirinkimuose,
taryboje,
administracijoje)

mentu valdvmas:
Eil.
Nr.

Priemon€s pavadinimas Atsakingas asmuo Laikas Atsiskaitymo
forma

I Dokumentus iforminimas pagal
dokumentq valdymo taisykles

Direktorius;
Sekretorius

Nuolat Dokumentu bukle

2. Dokumentacijos plano ruo5imas,
derinimas " tvirtinimas

Direktorius;
Sekretorius

I k.art4 per
metus

Dokumentai

3. Ilgo saugojimo bylq apyra5o
sudarvmas

Sekretorius I kart4 per
metus

Bylq apyra5as

4. Atrinktq bylq naikinimas Direktorius;
Sekretorius;
UZ sunaikinima
paskirtas
darbuotoias

I kart4 per
metus

Dokumentq
naikinimo aktas

12. Personalas:
Eit.
Nr.

Priemon6s pavadinimas Atsakingas asmuo Laikas Atsiskaitymo
forma

I Personalo skatinimas del
kvalifikacijos ir i5silavinimo
kelimo

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam darbui

Pagal
poreiki

2 - 3 seminarai,
mokymai,
dalyvavimai
konferencijoje,
supervizijose.
Isviami

4



pazymellmar.
2. Naujoviq pasidalinimas griZus iS

kursq, seminarq
Pavaduotojas

socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotoiai

Nuolat Susirinkimai,
pasitarimai

3. Socialiniq darbuotojq skatinimas
atestuotis

Pavaduotojas
socialiniam darbui

Pqgal
por:eiki

Atestuotq
darbuotojq
skaidius

4. Aktyvinti horizontalu
bendradarbiavim4 tarp paslaugas
teikiandiq darbuotojq

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
Bendrosios
praktikos
slaugytojas;
Direktoriaus
pavaduotojas [kio ir
bendriesiems
klausimams

Vir;us metus Ataskaitos,
vertinimai

5. Socialiniq darbuotojq
susirinkimai

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
7 socialiniai
darbuotojai

Iki 24
susirinkimq
per metus

2 kartus per
menesi

6. Socialiniq darbuotojq padejejq
susirinkimai

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
23 darbuotojai

4
susiirinkimai
per metus

I kart4 per
ketvirti

7. UZimtumo specialistq
susirinkimai

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
4 darbuotojai

4
susirinkimai
per metus

I kart4 per
ketvirti

13. Sa ir sveikata. Dau sve
Eil.
Nr.

Priemonds pavadinimas Atsakingas
asmuo

L,aikas Atsiskaitymo
forma

1. Darbuotojq privalomojo sveikatos
patikrinimo prieZiDros vykdymas

Bendrosios
praktikos
slaugytojas

2 krtus per
mefirs

202"1 m.
kovo-
balandZio
men.

202n m.
rugsejo
spaliio men.

Sveikatos
prieZi[ros
suvestine

2. Darbuotojq sveikatos
pasitikrinimq kontrole del COVID-
l9lisos

Direktorius;
Bendrosios
praktikos
slaugytojas

Pagal teises
aktu,ose

nustatytus
terminus
Visus metus

Pasitikrinimq
suvestine, registras



3. Paslaugq teikimo organizavirn.as
pagal skelbiamus Valstvbes
Operacijq vadovo sprendimus ir
TelSiq rajono savivaldybes
reikalavimus

Direktorius;
Direktoriaus
pavaduotojas iikio
ir bendriesiems
klausimams;

Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Bendrosios
praktikos
slaugytoias

Karantino,
eksrtremalios
situacijos
laillotarpiu

4. Pirmines pagalbos suteikimas,
gydymo tgstinumo uZtikrinimas

Bendrosios
praktikos
slaugytoias

Nuolat

5. Pokalbiai su klientais ir
darbuotojais saugaus elgesio,
higienos igtdZiq, sveiko gyvenimo
biido, privalomos sveikatos
prieZiDros temomis

Bendrosios
praktikos
slaugytojas

I hart4 per
merresi

Pokalbiai
individualiai,
susirinkimai.

6. Darbuotojq higienos ir pirmosioJ
medicinos pagalbos paZymejimq
turej imo prieZi[ros vykdymas

Bendrosios
praktikos
slaugytoias

Nuolat PaZymejimai

7. Atsakingo asmens uZ darbuotojq
saug? ir sveikat4 kompetencijos ir
Ziniq tobulinimas

Direktoriaus
pavaduotojas iikio
ir bendriesiems
klausimams

I kart4 per 5
metus

PaZymejimas

8. Civilines saugos parengties
ekstremalioms situacijoms plano
perZifrrejimas

Direktoriaus
pavaduotojas tikio
ir bendriesiems
klausimams

Nuolat Pravesti
instruktaZai

9. Prie5gaisrines saugos prieZifrros
taisykliq nuolatinis laikymasis

Direktoriaus
pavaduotdas iikio
ir bendriesiems
klausimams

Nuolat Pravesti
instruktaZai.
Pratybos.
PrieSgaisrines
priemonds
(gesintuvai ir kt.).

10. Nuolatinis klientq instruktavimas
saugos klausimais, vykdant veiklas
Centre ar prie5 i5vykstant uL
Centro ribu

Socialiniai
darbuotojai

Pagail

poreiki
Klientq saugos ir
i5vyktl i renginius
tvarka.
Direktoriaus
isakymai.

bendruomenei ir visuomenei:n4.
Eil.
Nr.

Priemonds pavadinimas Atsakingas asmuo Laikas Atsiskaitymo
forma

1 Aktualios informacijos Centro
bendruomenei, visuomenei
sklaida Centro tinklapyje,
facebook, Centro skelbimo
lentoje, laikra5tuke,
Ziniasklaidoje ir kt.

Pavaduotojas
socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
UZimtumo
specialistai;
Sekretorius

Nuollat Aktyvumas
socialineje
erdveje



2. Bendradarbiavimas su
analogi5komis istaigomis

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotoiai

Nuolat Renginiai
Susirinkimai

1 HumaniSkos visuomenes poZi[rio
i neigaliuosius formavimas

Direktorius;
Pavaduotojas

socialiniam darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
Sekretorius

Visus metus Ziniasklaida,
Centro intemetine
svetaine,
facebook

4. ,,Vilties Ziburelis - Centro
laikra5tuko leidyba.

Informacinis lankstinukas apie
Centra

LaikraStuko ir
lankstinuko leidimo
iniciatyvine grupe

1 kattq
ketvirtyje

I5leistq ir
iSplatintq
laikra5tukq,
lankstinukq
skaidius

rkimai:

Eil.
Nr.

Priemonds pavadinimas Atsakingas asmuo Laiikas Atsiskaitymo
forma

I Sudaryti ir laiku pateikti Viesqjq
pirkimq plan4.

Vykdyti Viesuosius pirkimus.

PriZitreti pirkimo sutardiq
vykdym4

Sudaryti ir pateikti ataskaitas apie
pirkimus

Direktoriaus
pavaduotojas flkio ir
bendriesiems
klausimams

Iki 2021-
03-15

Pag,al

porr:iki

Nuolat

Iki 2021-
0l-30

Pirkimq ir
sudarytq sutardiq
skaidius.

Sutardiq Zumalas

Ataskaita vieSqjq
pirkimq
informacineje
sistemoje
(CVPIS- e)

2. Sekti VieSqjq pirkimq teises aktq
pasikeitimus ir informuoti
direktoriq ar atsakingus
darbuotoius

Direktoriaus
pavaduotojas tikio ir
bendriesiems
klausimams

Nuolat

IV SKYRIUS
PASLAUGOS IR JU TEIKIMO ORGANIZAVIMAS, KONTROLE

16. Pasla
Eil. Nr. Paslaugos

pavadinimas
Atsakingas

asmuo
Klientrg
skaiiius

Laikas Atsiskaitymo
forma

16.1 Igalinaniios aplinko s kurimas :
16.1.1 Klientq poreikiq

vertinimas
Socialiniai
darbuotojai

60 KartA
metuose /
Rueseio /

fvertinti
klientq
poreikiai pasal



Spalio men.;
Atvykus
naujam
klientui
porreikiai

ivertinami per
viena menesi

nustatyt4
form4

t6.t.2. Individualiq socialines
globos planq (toliau -
ISGP) parengimas ir
perZiira, itraukiant
klienta

Socialiniai
darbuotojai

60 Vir;us metus Parengti ir
perZiureti
ISGP

16.r.3. ISGP perivalgair
ataskaita tevams,
siekiant itraukti tevus i
kliento individualaus
plano sudarym4

Socialiniai
darbuotojai

60 Visrus metus Parengti ir
perZiiireti
ISGP

16.1.4. Darbas su klientu
Seimomis programa

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotoiai

60 Visus metus Susirinkimai.
Individualus
pokalbiai

16.1.5. Susirinkimai grupese
kartu su klientais

Socialiniai
darbuotojai

54 Visus metus Priimti
sprendimus
grupes

lygmeniu
16.t.6. Klientq, gebandiq

pagelbeti sunkesng
negali4 turintiems
klientams jq kasdieneje
veikloie, itraukimas

Socialiniai
darbuotojai;
soc. darbuotojq
padejejai

60 Visus metus

16.r.7. Klientq itraukimas i
grupes Svaros bei
tvarkos prieLinrq

Socialiniai
darbuotojai;
soc. darbuotojq
padeieiai

54 Visus metus

16.1.8. Integracijos proceso
stiprinimas:
mokymasis elgtis
vie5oje vietoje;
savgs pristatymas
dalyvaujant mugese,
parodose; i5vykos i
koncertus, kitas

istaigas; pranesimai
Ziniasklaidoje ar
intemetiniame
puslapyje apie Centro
veikla ir kt.

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
UZimtumo
specialistai;
Centro
bendruomene

60 Visus metus Dalyvavimo
skaidius.
Informacijos
pateikimo
Ziniasklaidoje
skaidius

16.1.9. Apklausa del kuriamo
2022 metinio plano
Klientq poreikiu

Pavaduotoja
socialiniam
darbui

60 Laplrridio
GruodZio mdn.

Apklausos
rezultatai



iSsiaiSkinimas Socialiniai
darbuotojai

t6.2. Darbiniry igildii\ ir uiin 'tumo paslaugos:
t6.2.1 MedZio darbai UZimtumo

specialistas
30 5 kartus per

sal'aite
Ataskaita

16.2.2. Zvakiq liejimas UZimtumo
specialistas

40 5 kartus per
sav'aite

Ataskaita

16.2.3. Popieriaus formavimas
(papje maSe)

UZimtumo
specialistas;
Socialinis
darbuotoias

40 5 kartus per
savaitg

Ataskaita

16.2.4. Maisto gaminimas Mokomoji
virtuve
Socialiniai
darbuotoiai

54 2 kartus per
savaitg

Ataskaita

16.2.5. Kasdieniniq gyvenimo

lgudZiq ugdymas ir
palaikymas (tvarkant
pinigq apskait4,
apsiperkant ir mokant
mokesdius, planuojant
ir atliekant rurmq ruoSos
darbus ir pan.)

Socialiniai
darbuotojai;
soc. darbuotojq
padejejai

60 Visus metus Veiklos
ataskaita.
Lankomumo
Zurnalas

t6.2.6. Dailes studijos veikla UZimtumo
specialistai

60 Visus metus Ataskaita.
Lankomumas.

16.2.7. DekupaZas

Ruo5imasis darbq
parodai - pardavimui
Smulkiq rurmq
apyvokos daiktq
dekoravimas (pakabos,
lek5tes, mentelds,
buteliai).

UZimtumo
specialistai

54 Visrus metus PasiruoSimas
parodoms,
mugems

16.2.8. Si[vimo / rankdarbiu
uZsiemimai

UZimtumo
specialistai;
Socialiniai
darbuotoiai

54 Visus metus Veiklos
ataskaita.
Lankomumo
Zurnalas

16.2.9. Aplinkos prieZiuros
darbai

Centro aplinkos
tvarkymas (lap.l
grebimas, sniego
kasimas ir kt.)

Centro gelynu prieZiiira

UZimtumo
specialistas
Socialiniai
darbuotojai

54 2 l<artus per
savaritg

Ataskaita

16.2.10. Muzikos studij os veikla UZimtumo
specialistas

60 5 liartus per
savaitg

Parengta nauja
koncertind
plograma

16.2.t1 Socialiniu isiidZiu Socialiniai 60 Pagal Veiklos

9



natDralioje aplinkoje
lavinimas (individualiai
arba grupemis)

darbuotojai inclividualius
plamus

ataskaita

16.3. So ciokulmrine s, laisval a ikio organizavimo caslaugo
16.3.1 Kultlriniq renginiq

organizavimas
60 Pagal renginiq

plan4
Ataskaita.
Renginiq
skaidius bei jq
iswendinimas

Lietuvos globejo Sv.
Kazimiero diena
,,Kaziuko mugd"

UZimtumo
specialistai

Kovo 4 d.

Lietuvos
Nepriklausomybes
atktrimo dienos
pamineiimas

UZimtumo
specialistai

Kovo 10 d.

Atvelykio Svente UZimtumo
specialistai

BalandZio 6 d.

Zygis prie
IlgioiGermanto eZero

Kineziterapeutas
MasaZuotoias

GeguZes men.

Zvejyba 2021 ir
Seimos Svente
(Piknikas gamtoje,
kartu su tevais)

Socialiniai
darbuotojai;
pavaduotojas
socialiniam
darbui,
kineziterapeutas

GeguLes2T d.

Metine - paZintine
kelione

Socialiniai
darbuotojai;
pavaduotojas
socialiniam
darbui

BiriZelio men.

Judrumo savaite Socialines
darbuotojos
J. Petrikiene,
V. Varpiotiene;
Kineziterapeutas
MasaZuotojas

Bidielio men.

Centro bendruomenes
piknikas miesto
Sventele

Visa Centro
bendruomene

Biriielio 11 d.

Svente ,,Sveika,
Vasarele"

UZimtumo
specialistai;
kineziterapeutas

Biri:elio men.

Piknikas gamtoje prie
R. ir R. Jonu5u
:venkinio

UZimtumo
specialistai

Liepros men.

Svente ,,Vasardle lik
sveika"

@
dienos paminejimas

UZimtumo
specialistai;
kineziterapeutas

Rugsejo men.

Socialines
darbuotojos
J. Petrikiene.

Rugsejo 27 d.
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V. Varpiotiene,
A. Vanagaite;
UZimtumo
specialistai

Pyragq diena Socialines
darbuotojos
A. Vagdariene,
D. Kloviene

Lapkridio men.

Adventine popiete UZimtumo
specialistai

Lalrkridio men.

Tarptautines Zmoniq su
negalia dienos
paminejimas

Socialines
darbuotojos
Z. Vilkiene,
J. Kikiliene,
A. Vagdariene;
UZimtumo
specialistai

GmodZio 3 d.

Dalyvavimas Tel5iq
miesto Kaledineje
mugeie

UZimtumo
specialistai

GnrodZio men.

Kaledine Svente Socialines
darbuotojos
Z. Vilkiene,
J. Kikiliene

GrurodZio 16 d.

16.3.2. I5vykos i kaving,
parduotuvg, knygyn4,
turgavietg nedidelemis
grupemis

Socialiniai
darbuotojai;
soc. darbuotojq
padeieiai

Visus metus

16.3.3. Lapq grebimo akcija
Centro teritorijoje

Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Direktoriaus
pavaduotojas
frkio ir
bendriesiems
klausimams;
Socialiniai
darbuotojai;
soc. darbuotojq
padeieiai

Spalio -
laplridio men.

16.4. Sv e i lrnt o s pr i e i iur o s s p e c i al i s t 4 p as I au go s :

t6.4.1 Individualios ir
grupines fizines
sveikatos bDkles
stiprinimas

Bendrosios
praktikos
slaugytojas;
MasaZuotojas;
Kineziterapeutas

60 Visus metus Paslaugq
Zurnalas

16.4.2. Sportine veikla

Treniruokliq
panaudojimas klientq
frzinian aktyvumui
skatinti.

Kineziterapeutas

Socialiniai
darbuotojai

60 Visurs metus
Pagal masalo,
mank5tos
sudaryt4
tvarliara5ti

Lankomumo
Zurnalas.
Atliktq
proced[ry
ataskaita

11



Mankltos pratimai
Centro saleje arba lauke
naudojant ivairias
priemones (Sokdynes,
lankus, lazdas,
gimnastikos kamuolius
ir pan.)

Smulkiosios motorikos
ir koordinaciniq judesiq
lavinimo metodu
taikvmas

16.4.3. MasaZo paslaugos MasaZuotojas 60 Pagal masalo
sudaryt4
tva:rkara5ti

Lankomumo
Zurnalas.
Atliktq
proced[ry
ataskaita

t6.4.4. Bendrosios praktikos
slauga.
Vykdoma nuolatine
klientq sveikatos
blsenos stebdsena,
registruojant jq
sveikatos bfkles
pokydius.
Maitinimas.
Patalpq vedinimas,
higiena.
Sveikos gyvensenos
propagavimas, paskaitq,
pokalbio metu

Bendrosios
praktikos
slaugytojas

60 Visus metus Metine veiklos
ataskaita.
Paslaugq
gavejq
(klientq)
stebejimo
Zurnalas'0.

Asmens
sveikatos
prieZiflros
specialistq
patalpq, kitq
patalpq
nuolatinio ir
pagrindinio
valymo ir
dezinfekcijos
darbq
registravimo
Zurnalas

16.4.5, Klientq
fizines
bfrkles

psichines bei

sprendimas,
individualias
uZimtumo
veiklos
vykdym4

sveikatos
problemq
svarstant

darbo,
krdviq ir
galimybiq

Bendrosios
praktikos
slaugytojas;
Socialiniai
darbuotojai

60 Visus metus Susirinkimai.
Individuahs
pokalbiai

t6.4.6. Pasivaik5diojimai
gryname ore, uL Centro
ribq - Siaurieti5kas
ejimas

Kineziterapeutas

Socialiniai
darbuotojai

60 Visus metus Klientq
iSvykimas i
lauk4 (centro
teritorijoje) at
kitur (uZ centro
teritorijos ribq)
Zymimas

I2



,,ISvykimq
Zurnale", kuris
laikomas
grupeie.

t6.4.7. lSvykos, Lygiai mieste
ir uZ jo ribq

Kineziterapeutas

Socialiniai
darbuotoiai

60 Visus metus ,,I5vykimq
Lumalas"

16.5. Trumpalaikes socialines gJobos paslaugos iki 5 Wrtl per savaitg:
16.5.1 Prailgintos grupes

programa
Socialinio
darbuotojo
padejejai;
UZimtumo
specialiste
A. Veseliene;
Socialinio
darbuotojo
padejeja
(uZimtumui) R.
JonuSiene

20 Paggal poreiki Lankomumo
Zurnalas

16.5.2. Vakariniq
apsitarnavimo igudZiq
lavinimo programa

Socialiniq
darbuotojq
padeieiai

20 Nuolat Lankomumo
Zurnalas

t6.6. Maitinimo paslaugos:
16.6.1 Maitinimo paslaugos

teikimas ir paslaugos
kokybes prieZilra

Bendrosios
praktikos
slaugytojas

60 Nuolat Nusiskundimq
skaidius.
Higienos
normq
paZeidimq
Zurnalas

16.7. Transporto paslaugos teikimas :
t6.7.t. Transporto paslaugq

teikimas, atsiZvelgiant i
paslaugq gavejq Seimq
poreikius

Direktoriaus
pavaduotojas
[kio ir
bendriesiems
reikalams;
Vairuotojas;
Socialinio
darbuotojo
padejejas
(autobuselyie)

40 Visus metus Keliones lapai

16.7.2. Transporto paslaugq
teikimo tvarkaraSdio
sudarymas, tikslinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
Dkio ir
bendriesiems
klausimams

40 Sauriio l-ai.
Tiksrlinimas
pagal
aplinkybes

Keliones lapai.
Klientq,
vaZiuojandiq i
Centr4 ir i5

Centro. saraSas
16.8. Buitinds paslaugos:
16.8.1 Asmens higienos

paslaugos
Bendrosios
praktikos
slaugytojas;
Socialiniai
darbuotoiai;

60 Visus metus Mokymo
medLiaga
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Socialiniq
darbuotojq
padei0iai

16.8.2. Savitvarkos igfrdZiq
lavinimas

Socialiniai
darbuotojai;

Socialiniq
darbuotojtl
padeieiai

54 Nuolat Pasiekimq
ataskaita

17. Pasla teikimo tobulinimasu
Eil.
Nr.

Veiksmai Atsakingas
asmuo

l[erminai Rezultatai

Taiky ti naujus darbo organizavimo biidus:
I Naujq socialinio darbo metodq

pritaikymas dienos ir trumpalaikeje
socialineje globoje iki 5 parq per
savaitg, atsiZvelgiant i asmenq
skirtingas negalias ir iu poreikius

Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotoiai

2 (las pusmeti)
darlbuotojq
visuotiniai
susiirinkimai

Naujq darbo
organizavimo
budq

igyvendinimas

2. Intensyvinti bendradarbiavim4
klientq tevais / globejais.

Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotojai

I Seima per
menesi

Kafi4 per
metus
organizuoti
tevr/globejq
susirinkim4
Nuotolinis
tew/globejq
konrsultavimas

Bendradarbiavi
mo
Seimomis
skaidius.
Tevr+

susirinkimq -
susitikimq
skaidius

Gerint Centro i5oring komunikacij4:
J. Periodi5kai atnaujinti informacij4

internetineje erdveje apie Centre
vykdomas veiklas

Pavaduotojas
socialiniam
darbui

Ne rediau kaip
karte per 2
saverites

Informaciniq
praneSimq
skaidius

Pletoti bendradarbiavim4 su kitoryis istaigomis
4. Organizuoti susitikimus su

analogiSkomis istaigomis stiprinti
bendradarbiavima

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

I kart4 per
ketvirti lpagal
poreriki

Susitikimq
skaidius (4)

5. Vystyti bendradarbiavim4 su
valstybinemis, savivaldybiq ir
nevyriausybinemis organizacij omis

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

I kart4 per
ketvirti lpagal
poreiki

fgyvendintq
susitikimq
skaidius

Efektyviau organizuoti savanorius :

6. Pritraukti savanorius Pavaduotojas
socialiniam
darbui

Visus metus Savanoriq
skaidius nuo 3

lKr )
7. Periodi5kas praktik4 atliekandiq

studentrl ir darbuotojq atsakingq uZ
praktikos atlikim4, praktikos aptarimas

Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotoiai

Pagal poreiki Aptarimq
skaidius
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18. Teikiam raslaugu kont 'ol6s priemonds:
Eil.
Nr.

Vykdomos veiklos
(funkcijos)

Teis6s
aktas / tvarkos

Veiklos atlikimo
terminas

Darbuotojas
atsakingas ui

darbq
iwkdvma

Atsakingq valstybes ir
savivaldybes institucijq
iSoriniq vertinimq, auditq,
patikrinimq registravimas ir
nurodytu trukumu Salinimas

Pagal atliktq
vertinima

Direktorius

2. Vidaus kontroles politikos
igyvendinimas

Centro direktoriaus
2020 m. gruodZio
3l d. isakymu Nr.
V-95, patvirtintas
Centro vidaus
kontroles politikos
tvarkos apra5as Nr.
TV-83

Vidaus kontroles
Centre analize ir
vertinimas ui,
praejusius metus
atliekamas iki
kiekvienq metq
vasario 25 d.

Direktorius ar
jos paskirtas
kitas darbuotoias

3. Centro veiklos plano
perZiurejimas, tikslinimas,
suderinimas, tvirtinimas

Patvirtintas
direktoriaus

fsakymu;
Centro tarybos
pritarimas

rki
202t-r"2-31

Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

4. Atitikties socialines globos
normai isivertinimas.

fsivertinimo rezultatrl
paskelbimas

Socialines
apsaugos ir darbo
ministro 2007-02-
20 isakymas Nr.
Al-46 ,,Del
socialines globos
normrl apraSo
patvirtinimo"
(toliau- SGN)

Iki202t-r2-3r Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

5. Centro socialines globos
kainos apskaidiavimas 2022
metams ir jos pateikimas
tvirtinimui

TelSiq rajono
savivaldybes
tarybos
2020 m. birZelio
25 d. sprendimas
Nr. T1-234

Iki 2021-10-01 Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

6. Asmenq individualiq darbines
veiklos planl parengimas

Visus metus 1

kart1 per menesi
(iSskyrur; birZelio,
liepos, rugpj[dio
men.)

Pavaduotojas
socialiniam
darbui

5. Agresyviq veiksmq
analizavimas

Zurnalo agresyviq
veiksmq pildymas

Po kiekvieno
agresijosr
pasireiSkimo

Bendrosios
praktikos
slaugytojas;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotoiai
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Vykdomos veiklos
(funkcijos)

Teisds
aktas / tvarkos

Veiklors atlikimo
terminas

Darbuotojas
atsakingas ui

darbq

Metines individualios asmens
veiklos ataskaitos parengimas
ir pateikimas io Seimai

rki202t-04-30

Klientq ir Seimos nariq
apklausa vertinant paslaugq
teikimo kokybg

Apklausos rezultatr4
suvestines parengimas,

Iki 2021-11-01 Direktorius;
Pavaduotojas
socialiniam
darbui

Centre vykdomq metines
socialines veiklos, uZimtumo
progftrmq suderinimas,
patvirtinimas

Direktoriaus 2021
m. balandlio I d.

isakymas Nr. V-
20

rki202t-12-31 Pavaduotojas
socialiniam
darbui;
Socialiniai
darbuotojai;
UZimtumo
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darbuoto al rf afeslAcilos vvKo mas:
Eit.
Nr.

Veikla Igyvendinimo
laikotarpis

Atsakingas
darbuotojas

I Atnaujinti duomenis apie Centre

idarbintus naujus socialinius
darbuotojus Departamento
informacinej e sistemoj e (SDDKAIS-e),
patikslinami pasikeite duomenys.

Pagal poreiki Pavaduotojas
socialiniam darbui

2. Atestacijai privalomq dokumentq

ikelimas isistem4.

Parengti visi dokumentai reikalingi
darbuotoi u atestacii ai

rki202t-12-31 Pavaduotojas
rsocialiniam darbui

3. 2 socialiniq darbuotojq atestacij a

Igyta vyr. socialinio darbuotojo
kategoriia

rki202t-t2-31 .Pavaduotojas
socialiniam darbui;
iSocialiniai darbuotoi ai

20. UkinOs - administracin6s veikla:
Eil.
Nr.

Vykdomos veiklos (funkcij os) Teis€s
aktas / tvarkos

Veiklos
atlikim.o
terminas

Darbuotojas
atsakingas uZ

darbg
iwkdyma

I {staigos dokumentacij os planas.

[staigos ateinandiq kalendoriniq
metq dokumentacijos plano
parengimas ir tvirtinimas

fstaigos veiklos
dokumentq
valdymo tvarka

Einamqjq:metq
lapkridio 31 d.

Sekretorius

2. Darbuotojq darbo grafikq
parengimas ir tvirtinimas

Darbo tvarkos
taisykles

Ne veliau kaip
prie5 7 dienas
iki jq
isiealioiimo

Pavaduotojas
socialiniam
darbui

3. [staigos darbuotojq kasmetiniq
atostogq grafikai.
Atostogq grafiko parengimas ir
tvirtinimas

Darbo tvarkos
taisykles

rki
202t-02-I:t

Sekretorius

4. Siluminio mazgo ir Sildymo
sistemos hidrauliniai bandymai,
ruoSiantis Sildymo sezonui.
Atliekami Siluminio mazgo ir
Sildymo sistemos hidrauliniai
bandvmai

Tikrinama
prie5 Sildymo
sezon4

Tel5iq butq [kio
specialistai;
Direktoriaus
pavaduotojas
tikio ir
bendriesiems
klausimams

5. Gesintuvq papildymo patikros
alctas

Tikrinama
sausio menesi

Direktoriaus
pavaduotojas
lkio ir
bendriesiems
klausimams

6. Prie5gaisriniq mokymai,
protokolo parengimas

1 kart4 per
metus

Direktoriaus
pavaduotojas
lkio ir
bendriesiems
klausimams

7. Prie5gaisrines sistemos patikra 1 kart4 per
ketvirti

Direktoriaus
oavaduotoias
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Eil.
Nr.

Vykdomos veiklos (funkcij os) Teisds
aktas / tvarkos

Veiklos
atlikirno
terminas

Darbuotojas
atsakingas uZ

darbq
iwkdvmq

tkio ir
bendriesiems
klausimams

8. Civilines saugos plano perLi,nr-
ir tikslinimas

I kart4 per
metus

Direktoriaus
pavaduotojas
Dkio ir
bendriesiems
klausimams

9. Elektros tinklo izoliacijos ir
iZeminimo v arlq matavimas.
Atliekami elektros tinklo
izoliacijos ir iZeminimo varLu
matavimai

I kart4 per
metus

Tel5iq butq Dkio
specialistai

10. Patalpq prieZilra ir remontas Nuolat

l1 Materialines bazes gerinimas
(susidevejusiq baldq
atnaujinimas, darbo vietq
irengimo gerinimas, darbo
priemonds, transporto
priemones, IT, irenginiai irpriemones, reikalingos
paslaugoms teikti ir kt.):

Inventoriaus

isigijimas,
apskaita,
nura5ymas,
Tvarkos

Visus metus Direktoriaus
pavaduotojas
Dkio ir
bendriesiems
klausimams

VI SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI

21. [gyvendinus metini plan4, pageres teikiamq socialiniq paslaugq
paslaugq pletra ir dides jq ivairove.

22.Diddjarfii darbuotoiq kvalifikacija stiprins iq padiq Ziniq, bei
teikiant paslaugas klientams - bus galimybe geriau pahinti klientus, ivertinti jq
didinti teikiamq paslaugq kokybg.

23. Klientai taps savaranki5kesni.
24. Savirai5kos priemoniq deka - dalyvavimas ivairiuose rr:nginiuose, skatins klientams

pasitikejim4 integruotis i visuomeng, bei visuomeneje formuosis pozityvesnis poZiUris ineigaliuosius.
25. Geres darbuotojq, klientq ir tevq / globejq bendradarbiavinras.
26. Bus stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

VII SKYRIUS
LESU S.q,LrrNrAJ

27. Finansiniai iStekliai (planuojami pagal le5q Saltinius ir i5laidq ruSis, lyginant su
einamqiq metq patvirtintu biudZetu, esant maZejimui ar didejimui - ivardinamos prieZastys;- nurodoma
paslaugos teikimo kastq sandara (procentine israiska pagal lesq saltinius).

kokybe, vyks teikiamq

teising4 panaudojim4,
individuali 4 paiangq ir

t9



BiudZetine istaiga Tel5iq centras ,,Viltis" finansuojama i5 miesto savivaldybes biudZeto le5q
ir i5 valstybes specialiosios tikslines dotacijos leSq:

Finansavimo Saltinis 2020 m. t[ks.
Eur (su

patikslinimu)

2021m.
trlks. Eur

Pokytis
(proc.)

Pokydio prieZastys

10.04.01.01 (kodas)
TelSiq miesto savivaldybes
biudZeto leSos (darbo
uZmokesdio fondui iskaitant
privalomuosius mokejimus
VSDFV)

422523,80 458400.00 8,49

LeSq poreikis suplanuotas
pagal darbo uZmokesdio
fondo skaidiavimus ir
pagal le5q Saltinius.
Dideja leSq poreikis del
DU didinimo.

10.04.01.01 (kodas)
Savivaldybes biudZeto le5os
(kitoms i5laidoms)

61244,39 31900,00
- 47,91

2020 m. buvo gautas
papildomas finansavimas
inventoriui, irangai,
prekems isieyti.

10.01.02.02 (kodas)
Valstybes biudZeto le5os
(darbo uZmokesdio fondui

iskaitant privalomuosius
mokejimus VSDFV)

56164,22 85100,00 51,51

LeSq poreikis suplanuotas
pagal darbo uZmokesdio
fondo skaidiavimus ir
pagal le5q Saltinius.
Dideja le5q poreikis del
DU didinimo.

10.01. 02.02 (kodas)
Valstybes biudZeto le5os

65923,96 90000,00 36,52 Le5os suplanuotos pagal
klientu lankomuma.

10.04.01.01(kodas)
Spec. le5os (gauti ina5ai uZ
suteiktas socialines
paslausas)

23811,20 31000,00 30,19
Le5os suplanuotos pagal
klientq lankomum4.

24
Kitos le5os (kitoms
iSlaidoms)

l8ll,73 2468.66 36,25
2020 m. gavome param1
1830,00 Eur i5 remejq bei
l,2o labdaros ir paramos
leSu.

Projektines leSos, gautos

igyvendinus sporto projekt4
,,Aktyvus rytojus"

7828,00
1230,00 Eur Savivaldybes
biudZeto prisidejimas
Projektas (,,Aktyvus
rytojus") bendrai
finansuojamas valstybes
Sporto remimo fondo
le5omis, kuri
administruoja Svietimo,
mokslo ir sporto
ministerija ir Svietimo
mainu paftImos fondas.

VIII SKYRIUS
PLANUOJAMOS VEIKLOS

28. Kitos planuojamos veiklos (pvz. i5orine komunikacija, in.iciatyvos, akcijos ir pan.)

t Informacijos sklaida visuomenei apie asmenis su negalia, iq sdhng, problemas ir kt.:
- platinti Centro laikra5tuk4,,Vilties Ziburelis";
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- Centro facebook paskyroje skelbti informacij4, kuri ratspindi klientq gebejimus irpasiekimus;

- lankytis vieSose (nedidelemis klientq grupemis) qagal sudaryt4 kliento plan4artimojoje irtolimojoje aplinkoje: kino teatras, kavinds, parkai, puioaor, muziejai,prek.ybos centrai ir kt.;
o Bendradarbiavimas su analogiikomis istaigomis, kitomis ,istaigomis, organizocijomis del

pozityaus visulmenes poiiilrioformavimo ! asmenis su negalia:
- Kretingos dienos veiklos centras;
- Vie54ja istaiga,,Vilties erdvd.,;
- sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrija Jurbarko viltis;
- Sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrija MaZeikq viltis;
- Sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrija,,Kretingos Viltiis..
- Tel5iq jaunieji maltiediai
- UAB,,Takoskyra"
- Palangos senoji gimnazija;
- Tel5iq kunigq seminarija.
o IntegracUa (parodos, spektakliai, koncertai ir kt.):
- Centras aktyviai ie5ko galimybiq dalyvauti visuomeniniuose viesose renginiuose:

koncertai, spektakliai, mugds, parodos;
- Su koncertine programa bei paroda numatoma dalyvauti renginyje ,,AS esu.o, 2021 m.

liepos 16 d.
- Dalyvavimas miesto Kaledines (gruodZio men.) mugese;
- Pagal kvietimus dalyvavimas ir kituose renginiuose.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.Plano igyvendinim4 koordinuoja pavaduotoja socialiniam darbui ir direktoriaus pavaduotoja
fkio ir bendriesiems klausimams.

30. PrieZitir4 vykdys direktore.
31. UZ plano igyvendinim4 bus atsiskaitoma Centro steigejui, Socialines paramos ir rtipybos

skyriui, Centro bendruomenei.

Direktore

Suderinta
Tel5iq centro,,Viltis'orarffiffii*e
Jovita Petrikiene

J"/,9-
Stase Giedriene
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