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RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių socialinių paslaugų centro (toliau – centras) 2020 metų veiklos planas 

(toliau – planas), parengtas atsižvelgus į strateginį 2020-2022 m. įstaigos planą, socialinių 

paslaugų teikimo politiką, bendruomenės poreikius, įstaigos tikslus bei uždavinius.  

2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę socialinių paslaugų teikimo politiką, teikti 

kokybiškas socialines paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

Raseinių rajono gyventojų poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus 

išteklius.  

3. Planą įgyvendins centro administracija, socialiniai darbuotojai, socialinių 

darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinių paslaugų teikimo procese dalyvaujantys specialistai, 

klientai ir jų šeimos nariai.  

 

II.  2020 - 2022 M. STRATEGINIO BEI VEIKLOS PLANŲ MISIJA, VIZIJA, TIKSLAS BEI 

METINIO PLANO TIKSLAI 

Centro misija – teikti socialines paslaugas Raseinių rajono gyventojams, kurie dėl 

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus 

ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir nedalyvauja visuomenės 

veikloje. 

Centro vizija – centras tai nuolat tobulėjanti, besimokanti socialinių paslaugų įstaiga. 

Tai organizacija, teikianti kokybiškas socialines paslaugas, kurioje dirba aukštos kultūros ir 

kvalifikacijos darbuotojai.  

Centro tikslas – didinti visų Raseinių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi 

orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims, 

šeimoms, vaikams. 

Centro metinio plano tikslas – teikti, efektyvinti bei plėsti teikiamas socialines 

paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius. 

 



 

III. VEIKLOS TIKSLAI 

 

 Centro veiklos 2020 m. tikslai:  

 1. teikti socialines paslaugas, asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 

praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; 

 2. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo problemas, palaikyti socialinius 

ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

 

V. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Tikslas: 1. Teikti kokybiškas pagalbos į namus paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir jų šeimoms ir senyvo 

amžiaus asmenims ir jų šeimoms 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

Organizuoti bei užtikrinti kokybiškų 

pagalbos į namus paslaugų teikimą 

vadovaujantis Socialinių paslaugų 

įstatymu, Socialinių paslaugų 

katalogu ir kitais socialinių paslaugų 

teikimą reglamentuojančiais teisės 

aktais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asmenų, gausiančių 

pagalbos į namus 

paslaugas, skaičius. 

100 paslaugų gavėjų gaus 

kokybiškas pagalbos į 

namus paslaugas. 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai. 

Integralios pagalbos skyriaus 

socialinis darbuotojas 

Tikslas: 2. Teikti kokybiškas dienos socialinės globos bei integralios pagalbos paslaugas  asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia, 



 

vaikams su negalia ir jų šeimoms. 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

 Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

Organizuoti bei užtikrinti kokybiškų 

dienos socialinės globos bei 

integralios pagalbos paslaugų 

teikimą asmens namuose 

vadovaujantis Socialinių paslaugų 

įstatymu, Socialinių paslaugų 

katalogu, integralios pagalbos 

programa ir kitais socialinių 

paslaugų teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Asmenų, gausiančių 

integralios ir dienos 

socialinės globos 

paslaugas asmens 

namuose, skaičius. 

150 paslaugų gavėjų gaus 

dienos socialinės globos 

ir slaugos paslaugas 

asmens namuose 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai. 

1. Vyr. socialinis darbuotojas 

2. Socialiniai darbuotojai 

darbui su integralios pagalbos 

gavėjais 

2.Socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

3. Slaugytojai 

4. Slaugytojų padėjėjai 

5.Kineziterapiautai 

6. Masažistai 

Tikslas: 3. Teikti šeimoms patiriančioms socialinę riziką atitinkančias socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Atvejo vadybos organizavimas 

2. Organizuoti bendrųjų ir 

specialiųjų paslaugų teikimą 

šeimoms patiriančioms socialinę 

riziką ir jose augantiems vaikams. 

3. Ugdyti paslaugų gavėjų 

savarankiškumo, problemų 

sprendimo įgūdžius. 

4. Mažinti šeimų, patiriančių riziką 

ir jose augančių vaikų socialinę 

atskirtį. 

 

 

 

 

 

 

  

Naujų atvejo vadybos 

procesų skaičius. 

Šeimų gavusių 

paslaugas skaičius. 

Socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo 

pagalbos planų sudarytų 

šeimai skaičius. 

 

Atvejo vadybos procesų -

20. 

2020 m. 10 proc. 

sumažinti šeimų 

patiriančių riziką skaičių.  

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Atvejo vadybininkai 

Socialiniai darbuotojai 

dirbantys su šeimomis 

Tikslas: 4. Teikti asmens higienos ir maitinimo paslaugas. 



 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Organizuoti asmens higienos ir 

maitinimo paslaugų teikimą. 

Asmenų gausiančių 

nemokamo maitinimo 

talonų, skalbimo talonų 

skaičius 

45 asmenų gaus 

maitinimo talonus. 

5 asmenų gaus skalbimo 

talonus. 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Specialistas kompensaciniai 

technikai. 

Tikslas: 5. Tobulinti centro darbuotojų kvalifikaciją bei kompetenciją.  

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Galimybių darbuotojams kelti 

kvalifikaciją sudarymas 

Kvalifikacijos kėlime 

dalyvavusių darbuotojų 

skaičius 

Darbuotojų skaičius -100 2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams, 

Raštvedybos ir personalo 

specialistas. 

Tikslas: 6. Raseinių rajono gyventojų  aprūpinimas neįgaliųjų techninėmis pagalbos priemonėmis (toliau – TPP). 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Bendradarbiauti su Techninės 

pagalbos neįgaliesiems centru prie 

SADM. 

2. Kontroliuoti laukiančiųjų TPP 

eiles, išduodant jas, išsiaiškinti 

reikalingumą, naudojimosi jomis 

galimybes. 

Aprūpinti techninės 

pagalbos priemonėmis  

asmenų, turinčius teisę 

jas gauti skaičius. 

Išduotų TPP skaičius 

Aptarnautų asmenų 

skaičius -  720 

Išduotų techninės 

pagalbos priemonių 

skaičius – 760  

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Specialistas kompensaciniai 

technikai. 

Tikslas: 7.  Specialiojo transporto paslaugų organizavimas. 

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Organizuoti transporto paslaugas 

atsižvelgiant į klientų poreikius ir 

centro galimybes. 

 

  

Suteiktų transporto 

paslaugų asmenimis, 

turintiems teisę jas 

gauti, skaičius. 

Asmenų skaičius - 85 2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

 

Tikslas: 8. Vaikų dienos užimtumo centro veiklos organizavimas.  

Uždaviniai: Įgyvendinimo rodiklio Siektini rezultatai Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 



 

matavimo vienetas 

1. Suteikti socialinę pagalbą vaikui, 

turinčiam problemų ir sunkumų 

šeimoje. 

2. Ugdyti vaiko socialinius įgūdžius 

ir organizuoti jo laisvalaikį. 

3. Formuoti žmogiškųjų vertybių 

prioritetus, toleranciją, sugebėjimą 

integruotis visuomenėje. 

Suteiktų paslaugų 

skaičius 

Vaikų lankančių vaikų 

dienos centrą skaičius. 

Paslaugų skaičius – 80 

Lankančių vaikų skaičius 

- 45 

 
 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

1.Vedėjas, 

2. Socialiniai darbuotojai 

3. Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

4. Psichologas 

5. Socialiniai pedagogai 

Tikslas: 9. Bendruomeniniai šeimos namai.  

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Teikti kompleksines paslaugas 

šeimoms gyvenančioms  Raseinių 

rajone. 

Suteiktų paslaugų 

skaičius. 

Asmenų gavusių 

paslaugas skaičius. 

Paslaugų skaičius - 130 

Asmenų skaičius - 380 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Bendruomeninių šeimos namų  

užimtumo specialistas 

Tikslas: 9. Projektinės veiklos vykdymas.  

Uždaviniai: 
Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 
Siektini rezultatai 

Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Ieškoti galimybių dalyvauti 

skelbiamuose projektiniuose 

konkursuose.   

Parašytų projektų 

skaičius 

Įvairių projektų skaičius - 

10 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

1. Centro direktorius,  

2.  Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

3. Vedėjas 

4. Vyr. socialiniai darbuotojai 

Tikslas :10. Socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas. 

Uždaviniai: Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 

Siektini rezultatai Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Užtikrinti socialinių paslaugų 

kokybę. 

2. Paslaugų gavėjų savalaikis  

lankymas. 

3. Periodiškas posėdžių su 

darbuotojais, paslaugų gavėjais ir jų 

artimaisiais, aptariant darbo 

rezultatus, problemas, 

Paslaugų gavėjų 

aplankymo skaičius. 

Posėdžių skaičius. 

Posėdžių dažnumas. 

Aplankytų asmenų 

skaičius – 210. 

Posėdžių skaičius – 26 

Posėdžių dažnumas 1 

kartą per mėn. 

Susitikimai  su paslaugų 

gavėjais ir jų artimaisiais 

kartą per ketvirtį, o 

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

1. Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams, 

2. Vedėjas 

3. Vyr. socialinis darbuotojas 



 

organizavimas. reikalui esant ir dažniau. 

 

Tikslas: 11. Socialinių paslaugų įstaigos valdymas ir administravimas. 

Uždaviniai: Įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 

Siektini rezultatai Įgyvendinimo laikas Vykdytojai 

1. Personalo struktūros 

peržiūrėjimas, koregavimas, 

atsižvelgiant i paslaugų gavėjų 

poreikius arba atsižvelgiant į 

Raseinių rajono savivaldybės 

Tarybos priimtus sprendimus dėl 

įstaigos etatų skaičiaus pokyčio. 

2. Personalo veiklos vertinimo 

atlikimas ir metinių užduočių 

nustatymas. 

Personalo struktūros 

keitimo atvejų skaičius. 

Įvertintų darbuotojų 

skaičius. 

Personalo struktūros 

peržiūrėjimų skaičius – 1 

Įvertinti 145 darbuotojų  

2020 m. I – IV 

ketvirčiai 

Centro Direktorius 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams         Asta Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


