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RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VEIKLOS PROGRAMA
2021 m.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – RPBSPC) 2021 metų veiklos programa (toliau – programa) paruošta,

atsižvelgus į strateginį RPBSPC planą, socialinių paslaugų teikimo politiką, bendruomenės poreikius, nustatomi metiniai RPBSPC tikslai bei

uždaviniai, apibrėžiami prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti.

Programa siekiama, įgyvendinant valstybinę socialinių paslaugų teikimo politiką, teikti kokybiškas socialines paslaugas, atitinkančias nuolat

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti radviliškiečių poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti RPBSPC skirtus išteklius.

Programą įgyvendins RPBSPC administracija, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytoja, slaugytojos padėjėjai,

masažuotoja, kineziterapeuto ir kiti socialinių paslaugų teikimo procese dalyvaujantys specialistai, paslaugų gavėjai ir jų šeimos nariai.

Įgyvendinant 2021 metų veiklos programą, bus siekiama teikti kokybiškas socialines ir sveikatos paslaugas saugioje šiuolaikinius

reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šio strateginio tikslo įgyvendinimo įvertinimui RPBSPC administracijos darbuotojai atliko vidaus

įsivertinimą. 

VEIKLOS PRIORITETAI – tikslingai naudojant Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus ir kitas lėšas, teikti socialines

paslaugas įvairaus amžiaus ir poreikių lygio paslaugų gavėjams, gyvenantiems Radviliškio rajone, išlaikant aukštą paslaugų teikimo lygį, keliant

darbuotojų kompetenciją, vykdant efektyvią, į rezultatus orientuotą veiklą.

MISIJA – Mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų, galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę,

grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti.

VIZIJA – Aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir demokratijos

idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės

nariams pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę.



2021-2025 m. strateginis tikslas – didinti visų Radviliškio rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis,

teikiant kokybiškas, efektyvias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms).

Centro tikslai:

1. Teikti socialines paslaugas ir sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą

nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti.

2. Socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai

spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centro uždaviniai:

1. Teikti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius;

2. Skatinti klientų aktyvumą bei savipagalbą, bei rūpintis, kad paslaugų gavėjai pagal galimybes savarankiškai spręstų savo problemas;

3. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias socialines paslaugas;

4. Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su klientais klausimus;

5. Įgyvendinti įvairias programas socialinės, kultūros bei švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir kt.;

6. Vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus;

7. Vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems, tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems

vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems)  vaikams, budinčių globotojų

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, bei kartu gyvenantiems jų šeimos

nariams ar asmenims, norinčiais jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant

vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

RPBSPC teikiamos paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas - ugdyti

ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo

trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

RPBSPC teikia Bendrąsias socialines paslaugas:

 Informavimo ir konsultavimo - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas bei socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria

kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

 Tarpininkavimo ir atstovavimo - pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp

asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 Spec. transporto organizavimo - teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl

to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Sociokultūrinės paslaugos - teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant

asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.

 Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikiamos vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems

jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.



Kitos bendrosios socialinės paslaugos - socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų

socialinių paslaugų gali būti priskiriamos vienkartinės paslaugos.

RPBSPC teikia Specialiąsias socialines paslaugas, tai yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai). Specialiosios paslaugos skirstomos į

socialinę priežiūrą ir socialinę globą. 

RPBSPC teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:

 Pagalba į namus - teikiamos asmens namuose paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje.

 Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas - teikiamos paslaugos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir

atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Vaikų dienos centras - teikia socialinę priežiūrą dienos metu vaikams.

Globos centras - teikia konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.

RPBSPC teikia socialinės globos paslaugas, tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros

reikalaujanti pagalba.

Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama globos ir slaugos

reikalaujanti pagalba dienos metu.

2020 metais paslaugų gavėjų skaičių ir suteiktų paslaugų skaičių įtakojo neeilinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje: karantinas bei

epidemiologinė situacija. Lyginant 2020 m. su 2019 m. stebimas suteiktų paslaugų skaičiaus sumažėjimas: 2020 m. – 70 932 ( - 23%), tačiau

stebimas padidėjąs paslaugų gavėjų skaičius – 6161 ( 59 %).

1. Tikslas. OPTIMITIZUOTI CENTRO STRUKTŪRĄ.

Uždaviniai Priemonės
Įgyvend.

terminas
Atsakingi Rodiklis Laukiami rezultatai

1 2 3 4 5 6

1.1. Koreguoti 

etatinę struktūrą 

pagal esamą 

paslaugų poreikį.

1.1.1. Atsižvelgiant į Centro struktūrinius 

pakeitimus pakoreguoti etatinę struktūrą.

2021 m. Direktorė 1 Centro valdymo struktūros 

papildymas ir pertvarkymas, 

darbuotojų pareigybių ir 

koeficientų sąrašas.

1.2. Dalyvauti 

rengiant ir vykdant 

projektinę veiklą.

1.2.1. Dalyvauti projekte „Integralios 

socialinės globos ir slaugos pagalba į 

namus Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-02-0002“.

2021 m. Pavaduotoja,

buhalterė

6 Paslaugų kokybė, plėtra, 

finansinių lėšų pritraukimas, 

vykdomų projektų skaičius.

1.2.2. Dalyvauti projekte ,,Vaikų gerovės ir

saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo

bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-

V-405-02-0001‘‘.

2021 m. GC darbuotojai



1.2.3. Projektas ,,Radviliškio rajono 

savivaldybės Bendruomeniniai šeimos 

namai‘‘.

2021 m. Socialinis

darbuotojas

1.2.4. Vaikų socializacijos ir poilsio 

programa.

2021 m. VDC ir GC

darbuotojai

1.2.5. „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės 

sistemą‘‘.

2021 m. Pavaduotoja,

darbuotojai

1.2.6. Jaunimo savanoriška tarnyba. 2021 m. Pavaduotoja,

darbuotojai

1.3. Tobulinti vidaus

dokumentus.

1.3.1. Parengti vidaus dokumentai, 

reglamentuojantys RPBSPC veiklą.

2021 m. Administracija 2 Patvirtinti tvarkos aprašai.

2. Tikslas. TOBULINTI VEIKLOS IR IŠTEKLIŲ PLANAVIMĄ.

2.1. Veiklos planų, 

ataskaitų rengimas, 

koregavimas bei 

stebėsena.

2.1.1. Metinis veiklos planas ir veiklos 

ataskaita.

2021 m.

I ketvirtis

Administracija 1 Parengtas metinis įstaigos planas 

ir veiklos ataskaita.

2.1.2. Organizuoti susirinkimai, 

pasitarimai, peržiūrėtos priemonės, veiklos

ir dalyvavimo politika, skirta paslaugų 

gavėjams.

2021 m. Administracija 4 Susirinkimuose bus peržiūrėti 

metiniai veiklos rezultatai, 

priemonės skirtos rezultatams 

pasiekti, aptartos paslaugų gavėjų 

dalyvavimo paslaugų gerinime 

politikos.

2.1.3. Darbuotojų veiklos vertinimas. 2021 m.

sausio mėn.

Administracija 100% Atliktas darbuotojų veiklos 

vertinimas, darbuotojų skatinimas 

ir motyvavimas.

2.1.4. Įgyvendintų rodiklių stebėsena. 2021 m.

III ketvirtis

Administracija 1 Įgyvendintų priemonių skaičius.

2.1.5. Vykdomas efektyvus buhalterinės 

apskaitos tvarkymas, finansinės 

atskaitomybės sudarymas.

2021 m. Buhalterija 4 Tikslingai ir efektyviai 

naudojamos Centro lėšos. 

Sudarytos ir patvirtintos biudžeto 

sąmatos. Parengti ir patvirtinti 

finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.2. Susirinkimų ir 

pasitarimų pagal 

padalinius 

2.2.1. Siekiant efektyvaus bendravimo ir 

informacijos perdavimo.

2021 m. Administracija 40 Savalaikis informacijos 

perdavimas



organizavimas.
3. Tikslas. EFEKTYVINTI VIDINĘ IR IŠORINĘ KOMUNIKACIJĄ.

3.1. Plėtoti, stiprinti,

dalintis gerąja 

patirtimi,  

bendradarbiauti su 

kitomis socialinėmis

įstaigomis, 

valstybinėmis ir 

NVO 

organizacijomis, 

kitais socialiniais 

partneriais.

3.1.1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis 

įstaigomis

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

darbuotojai

3 Organizuoti bendri susitikimai, 

renginiai, pasitarimai, 

konferencijos bei seminarai, 

bendrai parengti dokumentai, 

bendradarbiavimo sutartys

3.1.2. Renginių organizavimas, dalyvauti 

renginiuose reprezentuojant Centro veiklą.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

darbuotojai

2 Supažindinimas su veikla

3.1.3. Organizuoti viešinimo renginius, 

susitikimus, parodas, pristatymas

2021 m. Administracija,

darbuotojai

25 Organizuoti centro renginiai, 

skirti Centro 10 metų jubiliejui, 

kitos veiklos ir renginiai pagal 

padalinių planuojamas veiklas.

3.1.4. Centro veiklos sklaida internete, 

žiniasklaidos priemonėse ir k.t.

2021 m. Administracija,

darbuotojai

50 Informacijos pateikimas apie 

Centro vykdomas veiklas, 

skelbimas  internetinėje 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, spaudoje, 

informaciniuose leidiniuose.

3.1.5. Centre organizuoti atvirų durų 

dienas.

2021 m. Administracija 2 Viešinti Centro veiklą.

3.1.6. Globos centro viešinimo programa. 2021 m. Globos centras 1 Įvykdytos Globos centro 

viešinimo priemonės.
4. Tikslas. ORGANIZUOTI PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ BEI DARBUOTUOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMĄ.

4.1. Kvalifikacijos 

kėlimo ir tobulinimo

poreikio nustatymas 

ir plano ateinantiems

metams sudarymas.

4.1.1. Nustatyti RPBSPC darbuotojų 2022 

m. poreikį kvalifikacijos kėlimui

2021 m. Personalo

specialistė

1 Parengtas darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

kėlimo poreikio planas

4.1.2. Darbuotojų kvalifikacijos plano 

rengimas

2021 m.

I ketvirtyje

Administracija,

darbuotojai

90% Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

mokymuose, seminaruose ir k.t.

4.2.Užtikrinti 

darbuotojams 

saugias ir sveikatai 

nekenksmingas 

4.2.1. Darbuotojų aprūpinimas asmens 

apsauginėmis priemonėmis.

2021 m. Ūkio dalis 100% Įsigytos ir išdalintos asmens 

apsauginės priemonės.

4.2.2. Darbuotojų periodinis sveikatos 

patikrinimas Centro lėšomis.

2021 m. Pavaduotoja 100% Darbo funkcijas atlieka sveiki 

darbuotojai.



darbo sąlygas. 4.2.3. Darbuotojų skiepijimas pagal 

nustatytą tvarką.

2021 m. Administracija 80% Paskiepytų darbuotojų skaičius.

4.2.4. Darbuotojų instruktavimas (pirminis,

periodinis, papildomas).

2021 m. Pavaduotoja 100% Instruktuotų darbuotojų skaičius.

5.Tikslas. GERINTI BEI PLĖTOTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ, UŽTIKRINTI KOKYBIŠKAS PASLAUGAS.

5.1. Organizuoti ir 

teikti bendrąsias 

socialines paslaugas,

specialiąsias 

socialines paslaugas,

slaugos, 

kineziterapijos bei 

masažo paslaugas.

5.1.1. Informavimo, konsultavimo 

paslauga. 

Informuoti ir konsultuoti paslaugų gavėjus,

sprendžiant jų problemas.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

500 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.2. Tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslauga. 

Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, 

sprendžiant įvairias asmens (šeimos) 

problemas, tarpininkaujant tarp asmens ir 

jo aplinkos.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

300 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.3.Transporto organizavimas 

paslauga.

Organizuoti transporto paslaugos teikimą 

asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar 

senatvės turi judėjimo problemų negali 

naudotis visuomeniniu transportu.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

100 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.4. Sociokultūrinės paslaugos.

Organizuoti paslaugas, siekiant padėti 

asmenims įsitraukti į užimtumo veiklas.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

40 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.5. Neįgaliųjų aprūpinimo TPP.

Organizuoti TPP išdavimą, sudaryti 

sąlygas padedančias kompensuoti 

savarankiškumą.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

300 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius  bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.6.Pagalbos į namus paslaugos. 

Organizuoti paslaugas, kurios padėtų 

asmenims gyventi namuose.

2021 m. Direktorė,

pavaduotoja,

kiti darbuotojai

300 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius  bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.7. Integrali pagalba (dienos socialinė 

globa ir slauga).

Organizuoti paslaugas asmenims, kuriems 

2021 m. Pavaduotoja,

kiti darbuotojai

25 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.



nustatytas slaugos poreikis.

5.1.8. Asmeninis asistentas.

Organizuoti paslaugas asmenims, kuriems 

nustatytas asmeninio asistento paslaugos 

poreikis.

2021 m. Pavaduotoja,

kiti darbuotojai

8 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.9. Socialinių įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga.

Organizuoti paslaugas šeimoms.

2021 m. Pavaduotoja,

kiti darbuotojai

200 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius (šeimos).

5.1.10. Atvejo vadyba.

Pagalbos šeimai poreikių vertinimas, 

pagalbos planų sudarymas ir 

įgyvendinimas, šeimos stebėsenos, 

pagalbos plano peržiūros, atvejo vadybos 

proceso užbaigimas, atvejo vadybos 

koordinavimas.

2021 m. Socialiniai

darbuotojai

(atvejo

vadybininkai)

600 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  AV posėdžių

skaičius.

5.1.11.Globos centro veikla.

Teikti  konsultacinę, psichosocialinę, 

teisinę ir kitą pagalbą globėjams 

(rūpintojams), budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų dalyviams ar 

besirengiantiems jais tapti.

2021 m. Atestuotos

GIMK

socialinės

darbuotojos,

socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

2000 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  suteiktų 

konsultacijų skaičius.

5.1.12.Vaikų dienos centro veikla.

Teikti socialinę priežiūrą vaikams dienos 

metu institucijoje.

2021 m. Vyr.socialinė

darbuotoja,

socialinė

darbuotoja,

socialinio

darbuotojos

padėjėja

40 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.1.13. Psichologinė pagalba. 

Psichologinis konsultavimas.

2021 m. Psichologės 200 Paslaugos atitinkančios paslaugų 

gavėjų poreikius bei  paslaugų 

gavėjų skaičius.

5.2. Tobulinti 5.2.1. Centro teikiamų paslaugų ir 2021 m. Administracija 2 Centro teikiamų paslaugų 



Centro teikiamų 

paslaugų kokybę, 

atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų 

poreikius.

paslaugų organizavimo proceso 

įvertinimas.

įvertinimas, administracijos 

pasitarimai.

5.2.2. Atlikta paslaugas gaunančių 

paslaugų gavėjų anketinė apklausa, dėl 

paslaugų kokybės, organizavimo ir 

atliekama jų analizė.

2021 m. Administracija (80%) Centro teikiamų paslaugų 

įvertinimas, anketinė apklausa, 

pasitenkinimas paslaugomis.

5.2.3. Atlikta paslaugas teikiančių 

darbuotojų anketinė apklausa.

2021 m. Administracija (80%) Pasitenkinimas dirbu

5.2.4.Vidinių kokybės rodiklių užtikrinimo

priemonių įgyvendinimas.

2021 m. Administracija 1 Teikiamų paslaugų kokybės 

gerinimas taikant EQUASS 

Assurance kokybės sistemą, 

sertifikatas.

5.2.5. Sudaromi metiniai socialinių 

paslaugų kokybės vertinimo grafikai.

2021 m. Administracija 60 Kokybės vertinimo grafikai, 

surašyti vertinimo aktai.
6. Tikslas. PLĖTOTI PAGALBOS TEIKIMĄ SENIŪNIJOS TERITORIJOSE.

6.1. Didinti paslaugų

prieinamumą 

teikiant pagalbą.

6.1.1. Teikti paslaugas kuo arčiau  

paslaugų gavėjų  gyvenamosios vietos. 

2021 m. Administracija 1 Paslaugų prieinamumas seniūnijos

teritorijose gyvenantiems 

paslaugų gavėjams, 1- VDC 

Baisogalos sen.

1. Kvalifikacijos kėlimo planas 2021 m., 3 lapai.

2. Paslaugų kokybės vertinimo grafikas 2021 m., 3 lapai.

3. Paramos šeimai tarnybos 2021 m. veiklos planas, 9 lapai.

4. Globos centro 2021 m. veiklos planas, 8  lapai.

5. Vaikų dienos centrų 2021 m. veiklos planai, 11 lapų.

6. Buhalterinės apskaitos planas 2021 m., 1 lapas.

Rengė: Pavaduotoja socialinėms paslaugoms Žydrūnė Plungienė



                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Radviliškio parapijos bendruomenės

                                                                               socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                                                               2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. TA-

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS

2021 METAMS

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų (socialinių paslaugų srities darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo programa parengta

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio

5 d. įsakymu Nr. A1-92 ,,Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir

socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“

pakeitimo“ aprašu.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo planas (toliau – Planas) reglamentuoja įstaigos direktoriaus,

pavaduotojo socialinėms paslaugoms, socialinių ir sveikatos paslaugų srities darbuotojų, kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių formos: mokymai, kursai, seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas supervizijos

procese, kitų asmenų mokymas (paskaitos, seminarai, įžanginis individualios priežiūros personalo mokymas ir praktiniai užsiėmimai,

vadovavimas socialinio darbo studentų profesiniai praktikai).

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti RPBSPC darbuotojus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą

teikiamų paslaugų kokybę.

Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai:

1. tenkinti RPBSPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudarant darbuotojams

sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

2. skatinti, kad RPBSPC darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje ir

didinti jų atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę;

3.plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą.

Kvalifikacijos tobulinimo principai:

 Lygiateisiškumas. Teisę tobulinti kvalifikaciją renginiuose, atliepiančiuose RPBSPC veiklos.

 prioritetus, tikslus bei uždavinius turi visi RPBSPC darbuotojai.

 Tęstinumas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – nenutrūkstamas procesas.

 Sistemingumas. RPBSPC darbuotojai įvairias kompetencijas ugdo sistemingai.



 Pasirenkamumas. RPBSPC darbuotojai gali pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo renginius atsižvelgdami į nustatytus kvalifikacijos

tobulinimo prioritetus, suderintas su kuruojančiu vadovu savo veiklos tobulintinas sritis ir kompetencijas.

 Suinteresuotumas. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas dalykines žinias ir gebėjimus, bendrąsias kompetencijas RPBSPC

darbuotojai taiko praktinėje veikloje siekiant geresnės teikiamų paslaugų  kokybės, dalinasi su kolegomis. 

 Savanoriškumas. Darbuotojas turi būti iniciatyvus, norėtų tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją.

 Tikslingumas. Darbuotojo mokymasis yra naudingas RPBSPC bei pačiam darbuotoju.

Eil.

Nr.

Planuojami mokymai Trukmė Dalyviai Atsakingi

vykdytojai

Ištekliai

1. - Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės

2021 m.

- Darbo užmokestis. 2021 m. naujovės ir netipiniai

skaičiavimo atvejai

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Buhalterija Administracija Savivaldybės

biudžeto lėšos

2. - Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2021 m.

- Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2021 m.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Viešųjų pirkimų

specialistas

Administracija Savivaldybės

biudžeto lėšos

3. - Naujos ir efektyvios dokumentų valdymo galimybės

- Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos ir praktiniai 

aspektai

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Personalo

specialistas

Administracija Savivaldybės

biudžeto lėšos

4. - Socialinio darbo administravimas

- Socialinių paslaugų vadyba savivaldybėje, pokyčių 

kontekste

- Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga 

socialiniame darbe

- Darbuotojų motyvavimas pokyčiams ir komandos 

stiprinimas

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Administracija Administracija Savivaldybės

biudžeto lėšos

5. - Supervizijos 12 val. Administracija,

socialiniai

darbuotojai,

socialinio

darbuotojo

padėjėjai

Administracija Savivaldybės

biudžeto lėšos;

Valstybės lėšos



6. - Refleksijos metodo taikymas problemų sprendimo

procese

- Ribų nu(si)statymas socialiniame darbe

- Kad problema paauglystėje netaptų tragedija - socialinio

darbo metodai darbe su paaugliais ir šeimomis

- Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Socialiniai

darbuotojai (VDC)

Administracija,

vyr. socialiniai

darbuotojai

Savivaldybės

biudžeto lėšos

7. - Psichologinių traumų įveikos būdai ir psichoterapiniai

metodai.

- Apie psichologinę pagalbą, darbo metodus seksualinę

prievartą patyrusiems vaikams, suaugusiems.

- Apie netekčių išgyvenimą ir psichologinius darbo

metodus.

- Pozityvios tėvystės mokymų programa pritaikyta vesti

globėjams.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Socialiniai

darbuotojai (GC)

Administracija,

socialiniai

darbuotojai

Savivaldybės

biudžeto lėšos

8. - Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe

- Darbo su priklausomais asmenimis naujovės socialiniame

darbe

- Paauglių destruktyvus elgesys: priežastys ir intervencija

- Mediacijos taikymas socialiame darbe

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

    8 a.k. val.

Socialiniai

darbuotojai

 (darbui su

šeimomis),

socialiniai

darbuotojai

 (atvejo

vadybininkai)

Administracija Valstybės lėšos

Savivaldybės

biudžeto lėšos

9. - Demencija ir jos paveiktas žmogaus elgesys: agresija ir

darbuotojų laikysena

- Socialinių problemų analizė ir jų sprendimas

- Pozityvus bendravimas – kelias į sėkmę

- Inovatyvūs metodai dirbant su vyresnio amžiaus klientais

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Socialinio

darbuotojo

padėjėjai

(pagalba į namus)

Administracija,

vyr. socialiniai

darbuotojai

Savivaldybės

biudžeto lėšos

10. - Kaip bendrauti ir suprasti kalbėjimo sutrikimų turinčius

asmenys

- Alzheimerio ir demencijos ligomis sergančių asmenų

paslaugų teikimas namuose

- Streso ir emocinio krūvio valdymas teikiant paslaugas

senyvo amžiaus asmenims namuose

- Darbas su senyvo amžiaus asmenimis, turinčiais emocijų

ir elgesio sutrikimų

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

8 a.k. val.

Socialinio

darbuotojo

padėjėjai

 (globos ir slaugos

paslaugas teikiantys

darbuotojai)

Asmeniniai

asistentai

Administracija,

vyr. socialiniai

darbuotojai

Savivaldybės

biudžeto lėšos



                                                                                                                   

PATVIRTINTA

                                                                                                                             Radviliškio parapijos bendruomenės

                                                                                                                             socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                       2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. TA-

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA

PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO GRAFIKAS

2021 metams

Eil. 

Nr.

SOCIALINIS DARBUOTOJAS

(ATVEJO VADYBININKAS)

NUMATOMAS TIKRINIMO MĖNUO SOCIALINIS DARBUOTOJAS 

(DARBUI SU ŠEIMOMIS)

1. Justinas Ralys Vasaris - Kovas Vaida Šlamienė

2. Tomas Danyla

3. Asta Biliuvienė

4. Svetlana Elenauskienė Balandis Rita Norvaišaitė

5. Virginija Gvildienė

6. Rima Gustaitienė

7. Irena Ožolaitė Gegužė Gintarė Stonkuvienė

8. Svietlana Jagminienė

9. Daiva Kriščiūnienė Birželis Lina Ramanauskaitė

10. Rūta Šimkutė

11. Virginija Poškuvienė

12. Reda Miniauskaitė Liepa- Rugpjūtis Kristina Černikovienė

13. Laimutė Počiejienė

14. Gabrielė Stalygaitė

15. Ernesta Šmitienė Rugpjūtis - Rugsėjis Jolanta Meleškienė

16. Toma Tučkienė

17. Raimonda Varanavičienė Rugsėjis Loreta Benaitienė

18. Lina Babrauskienė

19. Lina Liutkevičienė Spalis - Lapkritis Inga Motiečiūtė

20. Indrė Mikienė

21. Tamara Poškienė



INTEGRALI PAGALBA:

1. Kristina Pranckevičienė Slaugytoja Balandis

2. Angelė Augulienė Masažuotoja Balandis

3. Simona Jasiulevičienė Kineziterapeutė Balandis

4. Lilija Gerybienė Socialinio darbuotojo padėjėja/ slaugytojos padėjėja Rugsėjis

5. Laima Švėgždienė Socialinio darbuotojo padėjėja/ slaugytojos padėjėja Rugsėjis

6. Justina Ramanauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

7. Vilija Beklešovienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

8. Virginija Sargūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

9. Vilma Krinickienė Socialinio darbuotojo padėjėja/ slaugytojos padėjėja Rugsėjis

10. Sigita Slanksnytė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

11. Alina Kvietelaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

12. Antanina Barišnikovienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

13. Danutė Valikonienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

14. Danutė Šiukštienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

15. Jolanta Tubienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

16. Birutė Nagevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja/ slaugytojos padėjėja Birželis

17. Rasa Janutienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

18. Rita Bielokopitovienė Socialinio darbuotojo padėjėja/ slaugytojos padėjėja Rugsėjis

19. Lina Turskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

ASMENINIAI ASISTENTAI:

1. Virgilija Gadliauskienė Asmeninis asistentas Rugsėjis

2. Jina Narkevičienė Asmeninis asistentas Rugsėjis

3. Regina Švabinskienė Asmeninis asistentas Rugsėjis

PAGALBA Į NAMUS:

1. Oksana Peseckienė Socialinio darbuotojo padėjėja Vasaris

2. Violeta Normantienė Socialinio darbuotojo padėjėja Vasaris

3. Asta Rudaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja Vasaris

4. Rima Rainienė Socialinio darbuotojo padėjėja Kovas

5. Ilona Baranauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Kovas

6. Renata Jakubauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Kovas



7. Birutė Ruškienė Socialinio darbuotojo padėjėja Kovas

8. Eglė Bučinskaitė Socialinio darbuotojo padėjėja Balandis

9. Ingrida Miselienė Socialinio darbuotojo padėjėja Balandis

10. Birutė Ragauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Balandis

11. Vilma Valauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Gegužė

12. Aida Dovidaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja Gegužė

13. Genovaitė Remeikienė Socialinio darbuotojo padėjėja Gegužė

14. Vilma Čeblauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Gegužė

15. Lolita Masiliūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

16. Reda Dambrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Birželis

17. Birutė Liškienė Socialinio darbuotojo padėjėja Liepa

18. Virginija Savickienė Socialinio darbuotojo padėjėja Liepa

19. Roma Mockaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

20. Greta Normantienė Socialinio darbuotojo padėjėja Rugsėjis

21. Birutė Barauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Spalis

22. Raimonda Šeigienė Socialinio darbuotojo padėjėja Spalis

23. Regina Švabinskienė Socialinio darbuotojo padėjėja Spalis

VAIKŲ DIENOS CENTRAS:

1. Aušra Utkienė Socialinė darbuotoja Gegužė

2. Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja Gegužė

3. Alma Bagdonienė Socialinio darbuotojo padėjėja Gegužė

SPEC. TRANSPORTAS/TPP:

1 Ramūnė Bartkienė Vyr. specialistė ūkio reikalams Spalis

2 Laima Skiriuvienė Viešųjų pirkimų specialistė Spalis

GLOBOS CENTRAS:

1. Loreta Zakienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Rugsėjis

2. Monika Pociūtė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Rugsėjis

3. Deimantė Kairienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Spalis

4. Daiva Čeponienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Spalis

5. Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Lapkritis



                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Radviliškio parapijos bendruomenės

                                                                               socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                                                               2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. TA-

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBOS
2021 metų veiklos planas

INTEGRALI PAGALBA (DIENOS SOCIALINĖ GLOBA IR SLAUGA) ASMENS NAMUOSE IR ASMENINIAI ASISTENTAI

Nr. Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo data Atsakingas

1. Būtinosios dokumentacijos pildymas:

raštų įvairioms institucijoms rašymas, susirinkimų

protokolų rašymas, ataskaitų paruošimas, ir kt.

Kokybiškas darbas, atitinkantis 

centro reikalavimus

Pagal poreikį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

2. Darbo veiklos plano rengimas Efektyvus socialinių paslaugų 

paskirstymas

Sausio mėn. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

3. Darbo veiklos plano ataskaitos rengimas Apibendrinti Paramos šeimai 

tarnybos  veiklą

Sausio mėn. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

4. Kasmetinių atostogų grafiko ruošimas Atitiktų LR galiojančius teisės aktus Vasario mėn. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

5. Integralios pagalbos ataskaitos rengimas Apibendrinti informaciją apie  

paslaugų gavėjus

Kas mėnesį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

6. Asmeninio asistento ataskaitos rengimas Apibendrinti informaciją apie  

paslaugų gavėjus

Kas mėnesį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

7. Ketvirtinės ataskaitos už paslaugas ruošimas Susisteminta  informaciją apie  

paslaugų gavėjus

Kas ketvirtį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

8. Organizuoti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus

bei neįgaliems asmenims gyvenantiems Radviliškio

rajone

Kokybiškas darbas atitinkantis 

įstaigos reikalavimus

Nuolat Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

9. Dalyvavimas įvairiose projektinėse veiklose, skirtose

socialinių paslaugų plėtrai

Socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimui

Nuolat Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

10. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir sveikatos priežiūros

specialistų ataskaitos ruošimas ir atsiskaitymas už

suteiktas integralios pagalbos paslaugas

Paslaugų teikimo rezultatų 

įvertinimas

Kas mėnesį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjos, sveikatos

priežiūros specialistai

11. Asmeninių asistentų ataskaitos ruošimas ir atsiskaitymas Paslaugų teikimo rezultatų Kas mėnesį Direktorės pavaduotoja



už suteiktas paslaugas įvertinimas Ž. Plungienė, asmeniniai 

asistentai

12. Susirinkimas su socialinio darbuotojo padėjėjomis,

sveikatos priežiūros specialistais, asmeniniais asistentais

einamiesiems klausimams aptarti

Užtikrinti savalaikį informacijos 

perdavimą

Kas mėnesį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė,

13. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir sveikatos priežiūros

specialistų bei asmeninių asistentų teikiamų socialinių

paslaugų (integrali pagalba ir asmeninio asistento

pagalba) kokybės įvertinimas lankantis paslaugų gavėjų

namuose

Įvertinti teikiamų paslaugų kokybę Visus metus pagal

numatytą grafiką

Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

14. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir sveikatos priežiūros

specialistų teikiamų socialinių paslaugų (pagalbos į

namus) kokybės įvertinimas lankantis paslaugų gavėjų

namuose

Įvertinti teikiamų  paslaugų kokybę Visus metus pagal

numatytą grafiką

Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė, vyr.socialinė 

darbuotoja E.Einingienė

15. Socialinių paslaugų teikimo senyvo amžiaus bei

neįgaliems asmenims, gyvenantiems Radviliškio rajone

rezultatų apžvalga

Paslaugų teikimo kontrolė ir

įvertinimas, tarpinstitucinio

bendradarbiavimo plėtra

Visus metus Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

16. Socialinių darbuotojų padėjėjų, sveikatos priežiūros

specialistų ir asmeninių asistentų susitikimai

probleminiams atvejams aptarti

Tarp institucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas

Pagal poreikį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

17. Darbuotojų veiklos vertinimai už praėjusius metus Darbuotojų pasiektų ir planuojamų 

rezultatų aptarimas

Sausio mėn. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

18. Darbinių atvejų aptarimas Asmeninių kompetencijų ugdymas ir

stiprinimas dirbant su senyvo 

amžiaus neįgaliais asmenimis.

Tarp institucinio bendradarbiavimo 

plėtra.

2021 m. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

19. Paslaugų gavėjų sveikinimai įvairiomis metų švenčių

progomis (Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, Pagyvenusių

žmonių diena, Joninės)

Dėmesio ir pagarbos parodymas 

paslaugų gavėjams 

2021 m. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjos

20. Organizuoti darbuotojams kvalifikacijos kėlimą Asmeninių kompetencijų ugdymas ir

stiprinimas dirbant su senyvo 

amžiaus neįgaliais asmenimis.

Visus metus pagal

numatytą 

kvalifikacijos 

kėlimo planą

Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė



21. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją Kas ketvirtį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

22. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas.

Pagal poreikį Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

23. Socialinių paslaugų akreditavimas Akredituotos paslaugos 2021 m. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė, Paramos šeimai 

tarnybos vedėjos socialinėms 

paslaugoms

    24. EQUASS sistemos 10 kokybės principų įgyvendinimas 

ir ataskaitos rengimas 

EQUASS sertifikatas 2021 m. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė, Paramos šeimai 

tarnybos vedėja socialinėms 

paslaugoms (darbui su šeima) 

Milda Mockaitytė-Cicilionienė

25 Savanorystės skatinimas Žmogiškieji ištekliai 2021 m. Direktorės pavaduotoja

Ž. Plungienė

PAGALBA Į NAMUS

Nr. Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo data Atsakingas

1. Būtinosios dokumentacijos pildymas: raštų įvairioms

institucijoms rašymas, susirinkimų protokolai, ataskaitų

rengimas ir kt.

Kokybiškas darbas, atitinkantis 

centro reikalavimus

Visus metus, 

pagal poreikį

PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

2. Socialinės priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas

senyvo amžiaus ar neįgaliems Radviliškio raj. sav.

gyvenantiems asmenims

Kokybiškas darbas atitinkantis 

įstaigos reikalavimus

Visi metai 

(nuolatinis)

PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjai

3. Mėnesio ataskaitos Socialinio darbuotojo padėjėjų darbo

krūvio analizė, paslaugų gavėjų 

pokytis

Kiekvieną mėnesį PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

4. Ketvirtinės ataskaitos Suteiktų paslaugų kiekybinė 

ataskaita, pagal paslaugų gavėjus

Kas ketvirtį PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 



E.Einingienė

5. Metinės ataskaitos už padalinio metinę veiklą rengimas Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimo ir įgyvendinimo 

apibendrinimas, analizė

Sausio mėn. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

6. Darbuotojų metinės veiklos vertinimas. Pokalbis su

kiekvienu darbuotoju.  Išvadų rengimas

Išanalizuoti socialinio darbuotojo 

padėjėjų veiklos kokybę, įvertinant 

įtakojančius veiksnius, nusimatant 

einamųjų metų užduotis

Sausio mėn. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

7. Veiklos plano rengimas Racionalus metinės  veiklos 

paskirstymas 

Sausio mėn. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

8. Pagalbos į namus paslaugų sutarties keitimas, pagal 

naujus merinius bazinius rodiklius

Sutarties koregavimas, atsižvelgiant į

LR teisės aktus, bazinių rodiklių 

pokyčius 

Sausio mėn. ( 

arba pagal 

poreikį)

PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

9. PŠT padalinio darbuotojų kasmetinio atostogų grafiko 

rengimas

Parengti tokį atostogų grafiką, kad 

socialinių paslaugų teikimas, 

darbuotojo atostogų metu vyktų 

sklandžiai, nenutrūkstamai

Vasario mėn. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

10. PŠT padalinio socialinio darbuotojo padėjėjų 

susirinkimai savalaikiam informacijos perteikimui, 

aktualių klausimų, problemų teikiant socialinės 

priežiūros paslaugas asmens namuose, sprendimui

Reguliariai organizuoti padalinio 

darbuotojų susirinkimus, užtikrinti 

informacijos perdavimą

Kiekvieną mėnesį PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

11. Socialinio darbuotojo padėjėjų mėnesio ataskaitos Mokesčio už paslaugas 

apskaičiavimas, surinkimas, įnešimas

į kasą. Ataskaitų tikrinimas, rezultatų

vertinimas

Kas mėnesį PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjai

12. Socialinės informacijos sklaida Publikacijų, straipsnių, lankstinukų, 

plakatų rengimas ir platinimas 

seniūnijose, bendruomenėse 

2021m. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

13. Socialinės priežiūros (pagalba į namus)  paslaugų 

kokybės vertinimas 

Paslaugų gavėjų namuose, 

tiesioginio bendravimo būdu.

Vykdant anketinę apklausą.

2021 m. (pagal  

grafiką)

PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 



E.Einingienė

14. Sociokultūrinių renginių organizavimas, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais

Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo plėtra

2021 m. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

15. PŠT padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

užtikrinimas 

Siekti, kad socialinio darbuotojo 

padėjėjai turėtų galimybę kelti 

kvalifikaciją kokybiškuose, 

atitinkančiuose poreikį kvalifikacijos

kėlimo mokymuose

2021 m. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė

16. Dalyvavimas įvairiose projektinėse veiklose, skirtose 

socialinių paslaugų plėtrai

Socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimui

2021m. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjai

17.  Paslaugų gavėjų sveikinimas, įvairiomis metų švenčių 

progomis Atmintinų dienų paminėjimas.

Sveikinimai įvairių sukakčių, 

didžiųjų metų švenčių progomis, 

ieškant vidinių resursų, pasitelkiant 

partnerius, savanorius 

2021 m. PŠT padalinio vedėja 

socialinėms paslaugoms   

(pagalba į namus) 

E.Einingienė, socialinio 

darbuotojo padėjėjai

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR(AR) ATKŪRIMAS IR ATVEJO VADYBA

Nr. Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo data Atsakingas

1. Būtinosios dokumentacijos pildymas:

raštų  įvairioms institucijoms rašymas, susirinkimų 

protokolų rašymas, ataskaitų paruošimas ir kt.

Kokybiškas darbas, atitinkantis 

centro reikalavimus.

Pagal poreikį. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė - 

Cicilionienė,

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

2. Organizuoti socialinių paslaugų teikimą ir atvejo vadybą

šeimoms patiriančioms socialinę riziką.

Kokybiškas darbas atitinkantis 

įstaigos ir LR teisės aktų nustatytus 

reikalavimus.

Nuolat. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė – 



Cicilionienė.

3. Veiklos plano rengimas Efektyvus socialinių paslaugų 

paskirstymas.

Sausio

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė - 

Cicilionienė

4. Veiklos plano ataskaitos rengimas Apibendrinti Paramos šeimai 

tarnybos veiklą.

Sausio

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė - 

Cicilionienė

5. IV ketvirčio ataskaitos rengimas Paslaugų teikimo rezultatų 

įvertinimas.

Sausio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė,

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

6. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją. Sausio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

7. Socialinių darbuotojų (darbui su šeimomis) ir atvejo 

vadybininkų metinis veiklos vertinimas

Pasiektų rezultatų vertinimas, naujų 

užduočių numatymas.

Sausio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

8. Kasmetinių atostogų grafiko ruošimas Atitiktų LR galiojančius teisės aktus. Vasario

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė - 

Cicilionienė

9. Ataskaitos (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir 

(ar) atkūrimo paslaugos teikimo) rengimas 

Apibendrinti informaciją apie 

paslaugų gavėjus, sekti darbuotojų 

darbo krūvio kaitą.

Paskutinę einamo 

mėnesio darbo 

dieną.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

10. Ataskaitos (atvejo vadybos) rengimas Apibendrinti informaciją apie 

paslaugų gavėjus, sekti darbuotojų 

Paskutinę einamo 

mėnesio darbo 

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms



darbo krūvio kaitą. dieną. (darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

11. Susirinkimas su atvejo vadybininkais ir socialiniais 

darbuotojais (darbui su šeimomis) einamiesiems 

klausimams aptarti

Užtikrinti savalaikį informacijos 

perdavimą.

Kas mėnesį. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

12. Socialinių darbuotojų (darbui su  šeimomis) bei atvejo 

vadybininkų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas, 

dalyvavimas atvejo vadybos posėdžiuose, pildomų bylų 

tikrinimas

Kokybiškas darbas atitinkantis 

įstaigos reikalavimus.

Visus metus pagal

numatytą grafiką.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

13. Susitikimas su Radviliškio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus 

specialistais

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas.

Pagal poreikį. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

14. Susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos

prie SADM

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Radviliškio rajone specialistais

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas.

Pagal poreikį. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

15. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją. Kovo mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

16. I ketvirčio ataskaitos ruošimas Paslaugų teikimo rezultatų 

įvertinimas.

Balandžio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė, 

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

17. Susitikimas su kitos savivaldybės atvejo vadybininkais 

(gerosios patirties sklaida)

Bendradarbiavimo skatinimas ir 

gerosios patirties sklaida

Balandžio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė, 

atvejo vadybininkai.



18. Dalyvavimas EQUASS ataskaitos rengime Teikiamų paslaugų kokybės 

vertinimas, paslaugų kokybės 

gerinimo gairių numatymas.

Kovo – balandžio 

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

19. Socialinių darbuotojų (darbui su  šeimomis) bei atvejo 

vadybininkų susitikimas su Radviliškio rajono mokyklų 

socialiniais pedagogais 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas.

Gegužės mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

20. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją. Birželio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė - 

Cicilionienė

21. II ketvirčio ataskaitos ruošimas Paslaugų teikimo rezultatų 

įvertinimas.

Liepos

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima)

Milda Mockaitytė – 

Cicilionienė, socialiniai 

darbuotojai (darbui su 

šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

22. Dalyvavimas apvaliojo stalo diskusijoje su VVTAĮT 

Šiaulių apskrities Radviliškio rajono skyriaus ir  

VVTAĮT Šiaulių apskrities mobilios komandos 

specialistais bei kitų sričių specialistais. Diskusijos 

tema: „Darbo su negalią turinčiais asmenimis iššūkiai, 

planuojant pagalbą šeimai bei užtikrinant vaikų teises ir 

teisėtus interesus“.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra. Informacijos suteikimas.

Rugsėjo mėn. Atvejo vadybininkai,

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

23. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją. Rugsėjo mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

24. Išvyka į reabilitacijos centrą „Naujas gyvenimas“ Teikiamų paslaugų kokybės 

gerinimas, naujų žinių apie 

priklausomybę įgijimas. 

Rugsėjo mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

25. III ketvirčio ataskaitos ruošimas Paslaugų teikimo rezultatų Spalio mėn. Paramos šeimai tarnybos 



įvertinimas. vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė, 

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

26. Dalyvavimas projekte „Vaikų svajonės“ Įgyvendinamos vaikų svajonės. Spalio – gruodžio 

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė,

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

27. Iniciatyvos „Padovanok Kalėdas 2021“ organizavimas Socialinių darbuotojų ir atvejo 

vadybininkų bendradarbiavimo 

skatinimas, vietos verslo ir 

bendruomenės įtraukimas, socialinės 

atskirties mažinimas.

Spalio – gruodžio 

mėn.

Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė,

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai.

28. Bendras darbuotojų susirinkimas Suteikti darbuotojoms informaciją. Gruodžio mėn. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė

29. Sociokultūrinių renginių organizavimas, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra.

Visus metus. Paramos šeimai tarnybos 

vedėja socialinėms paslaugoms

(darbui su šeima) Milda 

Mockaitytė-Cicilionienė, 

socialiniai darbuotojai (darbui 

su šeimomis), atvejo 

vadybininkai
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                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                             Radviliškio parapijos bendruomenės

                                                                                                                             socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                       2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. TA-

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

GLOBOS CENTRO 2021 METŲ

VEIKLOS PLANAS GIMK VEIKLOS

Tikslas – ugdyti ir stiprinti asmenis, ketinančius globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose

vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus: saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas, vaiko poreikių tenkinimas ir raidos

sunkumų kompensavimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius, bendradarbiavimas

sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. Rengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais

bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims,

dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

NR. VEIKLOS PAVADINIMAS
VEIKLOS UŽDAVINIAI,

TIKSLAI

VEIKLOS

VYKDYMO

LAIKOTARPIS

ATSAKINGAS

VYKDYTOJAS

1.

Organizuoti globėjams (rūpintojams) ir

įtėviams pagrindinius, artimųjų

giminaičių, tęstinius, specializuotus

GIMK mokymus.

Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, asmenys ketinantys

teikti vaiko priežiūros paslaugas, privalo išklausyti

atitinkamą mokymų kursą.

2021 m. sausio –

gruodžio

mėnesiais

Tarnybos

atestuoti asmenys

2.
Organizuoti globėjams (rūpintojams) ir

įtėviams savipagalbos užsiėmimus.

Savo ir vaiko emocijų atpažinimas ir tinkamas jų

išreiškimas, bendravimo ir auklėjimo įgūdžių

tobulinimas,   pasidalinimas gerąja patirtimi, gebėjimas

efektyviau spręsti iškylančius sunkumus.

Kiekvieną

mėnesį

Tarnybos

atestuoti asmenys

3.

Savitarpio pagalbos grupės

globojamiems vaikams susitikimas,

pokalbiai/diskusijos aktualiomis

temomis, praktiniai užsiėmimai.

Vaikų iš globėjų šeimų gyvenimiškų įgūdžių ugdymas ir

palaikymas, vertybių sistemos formavimas, savo emocijų

atpažinimas ir tinkamas jų išreiškimas, bendravimo

įgūdžių tobulinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

II, III, IV

ketvirčiai
Tarnybos

atestuoti asmenys

4.

Organizuoti globėjams (rūpintojams) ir

įtėviams individualias konsultacijas, 

anketavimą rengiant išvadas dėl

pasirengimo globoti (rūpintis) ir įvaikinti

apsilankymų namuose metu.

Individualios konsultacijos ir lankymas namuose, 

anketuojant, sprendžiant esamas problemas, klausimus,

aptariamas kitų specialistų pagalbos poreikis.

Ne mažiau nei 2

kartai

Tarnybos

atestuoti asmenys
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5.

Organizuoti renginius, paskaitas, išvykas,

užsiėmimus, globėjams (rūpintojams) ir

įtėviams, bei jų globojamiems vaikams.

Susitikimai, paskaitos, užsiėmimai su psichologu

globėjams (rūpintojams) ir įtėviams aktualiomis temomis,

atsakymai į dalyviams rūpimus klausimus, projektų

rašymas vaikų vasaros poilsio užimtumui skatinti.

2021 m. sausio –

gruodžio

mėnesiais

Tarnybos

atestuoti asmenys

6.

Švietėjiško pobūdžio paskaitos

visuomenei, mokyklose ir

bendruomenėse „Kas yra globa? Ir kaip

joje būti?“

 Visuomenės nuostatų keitimas, kategorijos įtvirtinimas,

supažindinimas su globos centro veikla, įvaizdžio

formavimas, naujų globėjų pritraukimas.

II, III, IV

ketvirčiai

Tarnybos

atestuoti asmenys

7.

Įvertinti pasirengimą asmenų, norinčių

globoti (rūpinti), įvaikinti, priimti

laikinai svečiuotis į šeimą vaiką, teikti

išvadas, rekomendacijas bei atlikti 

pervertinimus.

Aplankyti asmenis namuose, išsiaiškinti galimybes

tenkinti vaiko poreikius, kartu gyvenančių asmenų

nuomonę apie vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą, 

svečiavimąsi.

Kai tik kreipiasi

pareiškėjai.

Tarnybos

atestuoti asmenys

8.
Atlikti budinčio globotojo veiklos

kokybės vertinimą.

Įvertinta budinčio globotojo veiklos kokybė, atliktas

budinčio globotojo įsivertinimas, sudarytas

bendradarbiavimo ir priemonių planas siekiant išspręsti

kylančias problemas, bei atliktas budinčio globotojo

gaunamų GC paslaugų įvertinimas.

Kas puse metų
Tarnybos

atestuoti asmenys

9.

Globos centro projekto bei darbuotojų

dirbančių globos centre veiklos

koordinavimas.

Numatytų veiklų organizavimas, koordinavimas,

vykdymas. darbuotojų vykdomos veiklos stebėjimas,

koordinavimas, susirinkimų vedimas, probleminių

situacijų sprendimas, ataskaitų rengimas, darbuotojų  

atliekamų veiklų tikrinimas ir įvertinimas.

2021 m. sausio –

gruodžio mėn.

Globos centro

veiklų vadovas 

Samanta

Lapinskaitė

10. Globos centro veiklų viešinimas.
Straipsnius, skelbimus, talpinti laikraštyje, internetinėse

svetainėse.

Kiekvieną

mėnesį

Globos centro

veiklų vadovas

Samanta

Lapinskaitė

11. Bendradarbiavimas su institucijomis.
Bendradarbiavimas, gerosios patirties dalinimasis su

kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Kiekvieną

mėnesį ir

dažniau.

Tarnybos

atestuoti asmenys

12.
Ataskaitų apie suteiktas paslaugas

rengimas.

Rengti ir teikti ataskaitas apie suteiktas paslaugas

Valstybinei vaiko teisių apsaugos tarnybai, Radviliškio

parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro

pavaduotojai ir direktorei.

Kiekvieną

mėnesį, ketvirtį

ir metų gale.

Globos centro

veiklų vadovas

Samanta

Lapinskaitė
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13. Savišvieta
Pasiruošimas mokymams, paskaitoms, konsultacijoms,

renginiams, užsiėmimams.
Visus metus.

Globos centro

veiklų vadovas

Samanta

Lapinskaitė

14. Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.
Dalyvauti ir kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose,

paskaitose, tobulinti turimas žinias.

Ne mažiau kaip 

20 val. per

metus

Tarnybos

atestuoti asmenys

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ – GLOBOS KOORDINATORIŲ VEIKLOS

Tikslas – organizuoti ir vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, konsultavimą, pagalbos jiems teikimą, vykdyti viešinimo veiklas;

teikti kompleksinę pagalbą esamiems globėjams (rūpintojams), įvaikintojams ir jų šeimos nariams bei globojamiems ar įvaikintiems vaikams,

artimiesiems giminaičiams, šeimynos dalyviams bei jų globojamiems vaikams, budintiems globėjams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais,

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams ir kt. Organizuoti ir vykdyti viešinimo

veiklas.

NR. VEIKLOS PAVADINIMAS
VEIKLOS UŽDAVINIAI,

TIKSLAI

VEIKLOS

VYKDYMO

LAIKOTARPIS

ATSAKINGAS

VYKDYTOJAS

1.

Organizuoti ir vykdyti globos ir

įvaikinimo sklaidą bendruomenėse,

seniūnijose, miesto renginiuose ir

šventėse.

Globos ir įvaikinimo viešinimas, supažindinimas su

globos ir įvaikinimo galimybėmis Radviliškio rajone.

Susitikimai seniūnijose ir bendruomenėse: Radviliškio

užimtumo tarnyba, Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo

neformaliojo ugdymo skyrius, Lietuvos krašto apsaugos

savanorių pajėgų 6-oji rinktinė, Aukštelkų ir Kalnelio

Gražionių bei Grinkiškio seniūnijos.

II, III, IV

ketvirčiai

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

2.

Teikti informavimo ir  konsultavimo

paslaugas globėjams (rūpintojams),

įtėviams, globojamiems vaikams,

globojamų vaikų artimiems

giminaičiams, šeimynų dalyviams, bei jų

globojamiems vaikams, bendruomeninių

vaikų globos namų darbuotojams ir

kitiems asmenims.

Informuoti, konsultuoti globėjus, įtėvius, globojamus

vaikus, kitus specialistus jiems rūpimais klausimais.

Informuoti apie galimybę gauti specialistų pagalbą,

organizuojamas savipagalbos grupes ir kitą pagalbą.

Visus metus

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)
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3.

Globėjų

(rūpintojų) ir jų globojamų vaikų

lankymas namuose.

Lankymosi namuose metu atnaujinti turimą informaciją, 

pildyti bylas ir dokumentaciją, įvertinti aplinką ir

specialistų pagalbos poreikį, teikti konsultavimo ir

informavimo paslaugas.

Visus metus, bet

ne mažiau kaip 1

kartą.

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

4.

Dalyvauti globojamo vaiko

organizuojamose atvejo vadybos ir 

globos (rūpybos) peržiūrose.

Peržiūrų metu suteikti turimą informaciją apie vykdomą

globą, vaiko poreikius ir jų užtikrinimą,

Esant laikinai ir

nuolatinei globai,

kreipiantis

specialistams.

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

5. Organizuoti globojamo vaiko ir jo artimų

giminaičių susitikimus.

Sudaryti  sąlygas globojam vaikui susitikti su 

biologiniais tėvais, artimais giminaičiais Globos centre.

Vykdyti susitikimų stebėjimą ir vertinimą.

Kreipiantis

suinteresuotiems

asmenims.

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

6.

Sudaryti individualius pagalbos planus 

globojamiems vaikams ir globėjams,

vertinti vaiko individualius poreikius, 

vertinti globos kokybę. Koordinuoti

pagalbos teikimą.

Išsiaiškinti pagalbos poreikį, parinkti  ir organizuoti

reikalingų paslaugų vaikui, globėjui, šeimynos dalyviui

teikimą, koordinuoti pagalbos teikimą, prižiūrėti eigą ir

vertinti jos poveikį, teikti konsultavimo ir informavimo

paslaugas.

Ne rečiau kaip 1

kartą per metus

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

7.

Organizuoti grupinius užsiėmimus,

renginius, išvykas, globėjams

(rūpintojams) ir globojamiems vaikams,

dalyvauti projektuose.

Suorganizuoti užsiėmimus su specialistais globėjams

(rūpintojams) ir globojamiems vaikams jų stiprinimui ir

palaikymui, žinių suteikimui.

2021 m. sausio -

gruodžio mėn.

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

8. Ataskaitos apie suteiktas paslaugas

rengimas.

Rengti ir teikti ataskaitas apie suteiktas paslaugas

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų

centro Globos centro veiklų vadovui  bei globos centrų

mainų sistemoje.

2021 m. sausio -

gruodžio  mėn.

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

9.
Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.

Kelti kvalifikaciją, gilinti žinias ir gebėjimus, dalyvauti

seminaruose, mokymuose, paskaitose.

Ne mažiau kaip 

16 val. per metus

Socialiniai

darbuotojai

(globos

koordinatoriai)

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS
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Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims: vaikams, globėjams

(rūpintojams) ir  įtėviams, padedant spręsti kylančias elgesio, emocines, bendravimo ir kitas problemas.

Uždaviniai:

1. Teikti individualias bei grupines konsultacijas pagalbos besikreipiantiems asmenims – globojamiems vaikams, globėjams (rūpintojams) ir

įtėviams, Globos centro darbuotojams. 

2. Įvertinti besikreipiančio pagalbos asmens galias, sunkumus ir emocinę būseną, nustatyti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei

padėti jas spręsti.

3. Vykdyti psichologinių problemų švietimą ir prevenciją, rengti, organizuoti ir įgyvendinti globos viešinimo programas bei priemones, taip pat

organizuoti ir dirbti su klientų savitarpio pagalbos grupėmis.

NR. VEIKLOS PAVADINIMAS
VEIKLOS UŽDAVINIAI,

TIKSLAI

VEIKLOS

VYKDYMO

LAIKOTARPIS

ATSAKINGAS

VYKDYTOJAS

1.

Psichologinis konsultavimas

(individualios ir grupinės

konsultacijos)

Asmenybės, emocijų, elgesio, ugdymosi, bendravimo ir

kitų psichologinių problemų sprendimas

Visus metus pagal

poreikį

Psichologė

Rūta Repšienė

2. Psichologinis įvertinimas
Kognityvinių gebėjimų, emocijų ir elgesio, asmenybės

įvertinimas.

Visus metus pagal

poreikį

Psichologė

Rūta Repšienė

3.
Dalyvavimas posėdžiuose ir globos

peržiūrose

Globėjo ir vaiko santykių ir galimų problemų sprendimas,

globos proceso palaikymas ir skatinimas

Visus metus pagal

poreikį

Psichologė

Rūta Repšienė

4.

Psichologinis švietimas ir prevencija
Šviečiamosios ir prevencinės veiklos įvairiomis

psichologinėmis temomis įgyvendinimas.

Visus metus pagal

poreikį

Psichologė

Rūta Repšienė

Savitarpio pagalbos grupės

globėjams (rūpintojams) ir įtėviams

susitikimas, pokalbiai  aktualiomis

temomis, praktiniai užsiėmimai.

Savo ir vaiko emocijų atpažinimas ir tinkamas jų

išreiškimas, bendravimo ir auklėjimo įgūdžių

tobulinimas,   pasidalinimas gerąja patirtimi, gebėjimas

efektyviau spręsti iškylančius sunkumus.

Kiekvieno

mėnesio paskutinį

ketvirtadienį

Psichologė

Rūta Repšienė

Savitarpio pagalbos grupės

globojamiems vaikams susitikimas,

pokalbiai/diskusijos aktualiomis

temomis, praktiniai užsiėmimai.

Vaikų iš globėjų šeimų gyvenimiškų įgūdžių ugdymas ir

palaikymas, vertybių sistemos formavimas, savo emocijų

atpažinimas ir tinkamas jų išreiškimas, bendravimo

įgūdžių tobulinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

Vieną kartą į

ketvirtį

Psichologė

Rūta Repšienė

Paskaita – praktinis užsiėmimas

globos koordinatoriams „Netekties

patirtis, pagalbos galimybės“

Gebėjimas atpažinti ir suprasti netektį išgyvenusio

žmogaus elgesį ir  emocinę būseną, taikyti galimus

pagalbos būdus.

Balandžio mėn.
Psichologė

Rūta Repšienė
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Paskaita – praktinis užsiėmimas

globos koordinatoriams „Stresas ir jo

įveikos„

Gebėjimas efektyviau susidoroti su patiriamomis

emocijomis ir stresinių situacijų valdymas.

Spalio mėn. Psichologė

Rūta Repšienė

Švietėjiško pobūdžio paskaitos

visuomenei, mokyklose ir

bendruomenėse

„Kas yra globa? Ir kaip joje būti?“

Stiprinamas globėjo (rūpintojo) įvaizdis, bei mažinamos

neigiamos nuostatos į globą ir

įvaikinimą.

II, III, IV ketvirtis

(8 paskaitos)

Psichologė

Rūta Repšienė, 

atestuotas GIMK

vyr. socialinis

darbuotojas

Samanta Lapinskaitė

Informacinis lankstinukas

„Pykti - gerai“

Atkreipiamas visuomenės dėmesys į pykčio emociją, jos

tinkamą reiškimą ir valdymą.
III ketvirtis

Psichologė

Rūta Repšienė

5.

Globėjų savaitės minėjimas ir

renginiai.

Globėjų šeimų bendravimo skatinimas, globos

viešinimas, pozityvių emocijų suteikimas ir

tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Birželio 28 -liepos

4 dienomis

RPBSPC Globos

centro darbuotojai,

psichologė

Rūta Repšienė

Akcija „16 dienų be smurto prieš

moteris“

Atkreipiamas visuomenės dėmesys į smurto artimoje

aplinkoje apraiškas ir ugdomas nepakantumas smurtiniam

elgesiui.

Lapkričio 25-

gruodžio 10

dienomis

Radviliškio rajono

policijos

komisariatas,

Radviliškio rajono

probacijos tarnyba,

RPBSPC

darbuotojai,

psichologė

Rūta Repšienė

6.

Metodinė veikla

Konsultacijų žurnalo, išrašų, grafikų, klientų

konsultacijos kortelių pildymas,  planų parengimas,

ataskaitų teikimas.

Visus metus
Psichologė

Rūta Repšienė

Psichologinės pagalbos

organizavimo tvarkos aprašo

koregavimas

Aprašo peržiūrėjimas, psichologinės pagalbos

organizavimo tobulinimas.
Visus metus

Psichologė

Rūta Repšienė

7. Partnerystės tinklų plėtojimas

Bendradarbiavimas su Radviliškio miesto įstaigomis

–VTAT, policija, probacijos tarnyba, VSB, mokyklomis

bei kitomis įstaigomis ir organizacijoms.

Visus metus
Psichologė

Rūta Repšienė

8. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo Žinių ir įgūdžių įgijimas, kvalifikacijos kėlimas ir Visus metus Psichologė
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kursuose (paskaitos, mokymai,

seminarai, konferencijos ir kt.)

tobulinimasis. Rūta Repšienė

9. Savišvieta
Pasiruošimas konsultacijoms, paskaitoms, praktiniams ir

prevenciniams užsiėmimams.
Visus metus

Psichologė

Rūta Repšienė

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO

 2021 M. UŽSIĖMIMŲ, RENGINIŲ, VEIKLŲ GRAFIKAS

Nr. Veikla Laikas Atsakingas

1. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-01-28 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

2. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-02-25 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

3. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-03-30 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

4.
Globos centro paslaugų pristatymas ir globėjų paieška bendruomenėse

seniūnijose.
II ketvirtis Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai)

5.
Savitarpio pagalbos grupės globojamiems vaikams susitikimas,

pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis, praktiniai užsiėmimai.
II ketvirtis Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

6. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-04-29 Kotryna Antanavičiūtė

7. 2 paskaitos ,,Kas yra globa ir kaip joje būti? 2021-05 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

8. Tęstiniai mokymai pagal GIMK programą 2021-05 Atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai

9. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-05-27 Monika Pociūtė

10.
Užsiėmimas vaikams ir globėjams su „Jaunimo erdvėmis.

II ketvirtis Deimantė Kairienė

11. Artimųjų giminaičių mokymai pagal GIMK programa. 2021-06 Atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai

12. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-06-27 Loreta Zakienė

13. Piešinių konkursas II ketvirtis Monika Pociūtė
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14. 4 paskaitos ,,Kas yra globa ir kaip joje būti? 2021-06 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

15.
Globos centro paslaugų pristatymas ir globėjų paieška bendruomenėse

seniūnijose.
III ketvirtis Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai)

16.
Savitarpio pagalbos grupės globojamiems vaikams susitikimas,

pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis, praktiniai užsiėmimai.
III ketvirtis Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

17.
Diena su Lietuvos kariuomenės savanoriais. II arba III

ketvirtis
Kotryna Antanavičiūtė ir Daiva Čeponienė

18. Nacionalinis globėjų sąskrydis. 2021-07-04 Globos centro komanda

19. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-07-29 Deimantė Kairienė

20.
Globos centro paslaugų pristatymas ir globėjų paieška bendruomenėse

seniūnijose.
IV ketvirtis Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai)

21.
Savitarpio pagalbos grupės globojamiems vaikams susitikimas,

pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis, praktiniai užsiėmimai.
IV ketvirtis Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

22. Rankdarbių dirbtuvėlės IV ketvirtis Loreta Zakienė

23. 2 paskaitos ,,Kas yra globa ir kaip joje būti? 2021-10 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

24. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-08-26 Daiva Čeponienė

25. Tęstiniai mokymai pagal GIMK programą 2021-09 Atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai

26. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-09-30 Loreta Zakienė

27. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-10-28 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

28. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-11-25 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

29. ,,Prie kavos puodelio“. Savipagalbos užsiėmimas globėjams. 2021-12-30 Rūta Repšienė ir Samanta Lapinskaitė

RPBSPC Globos centro veiklų vadovas Samanta Lapinskaitė



                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Radviliškio parapijos bendruomenės

                                                                               socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                                                               2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. TA-

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS

VAIKŲ DIENOS CENTRO ,, ĄŽUOLIUKAS“

METINIS VEIKLOS PLANAS

2021M.

I. METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro

,,Ąžuoliukas“ metinis veiklos planas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004

m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 209, „Vaikų ir jaunimo socializacijos programa“, Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Alkoholio,

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Gerumo

mokyklėlė“, Vilnius, 1996 m., „Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas“, Vilnius, 2009 m., „Turiningi

ir saugūs vaikų renginiai“, Vilnius, 2007 m.

1.2. Plano tikslas – užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę profesionalią pagalbą,

sudarant vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.

1.3. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1.3.1. Pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei emocinių

sunkumų įveikimo įgūdžių;

1.3.2. užtikrinti, kad vaikai gautų reikiamą socialinę, psichologinę, konsultacinę pagalbą;

1.3.3. sukurti šiltus tarpusavio santykius tarp vaikų, tarp įstaigoje dirbančių socialinių

darbuotojų, psichologo ir vaikų, užtikrinant konfidencialumo reikalavimus;

1.3.4. skatinti vaikų gebėjimą kreiptis pagalbos;

1.3.5. puoselėti saugią ir sveiką aplinką, organizuojant įvairaus pobūdžio veiklas: meninę,

sportinę, mokslinę, sociokultūrinę, sveikatingumo.

II. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO TURINYS

Eil.

Nr.

Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo

data

Atsakingas

I. SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS.

1.1 Grupiniai praktiniai 

užsiėmimai:

1.1.1. ,,Kaip susipažinti“. Vaikai tobulins savo 

bendravimo įgūdžius, 

išmoks pristatyti save, 

užmegzti kontaktą , 

pradėti pokalbį,  

kultūringai bendrauti.

2021m.

sausis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.2. ,,Kaip  aš pažįstu savo 

jausmus“.

Vaikai išmoks suprasti, 

apibudinti ir įvardinti 

savo jausmus.

2021m.

vasaris

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.3.

,,Aktyvus klausimasis“.

Gėrės vaiku bendravimo 

įgūdžiai, bus lengviau 

2021m. 

kovas

Vyr. soc. 

darbuotoja 



palaikyti pokalbį. J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.4. ,,Vertybes ir pasirinkimas“. Stiprės vaikų 

pasitikėjimas savimi, 

savigarba. Vaikai supras 

savo pasirinkimų svarbą 

asmeniniame ir 

socialiniame gyvenime.

2021m. 

balandis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.5. ,,Aš ir mano šeima“. Vaikai išmoks suprasti, 

pristatyti savo šeimą, jos 

stipriąsias puses.

2021m. 

gegužė

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.6. ,,Kaip spręsti problemas“. Vaikai mokysis atpažinti 

iškylančias problemas, 

analizuoti jų priežastis ir 

pasekmes, atras tinkamu 

sprendimo būdų.  

2021m. 

birželis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.7. ,,Ribos- kaip jas nubrėžti ir jų 

laikytis“

Vaikai išmoks nustatyti 

asmenines ribas, laikytis 

taisyklių, pasakyti ,, Ne“.

2021m. liepa Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.8. ,,Kaip priimti pralaimėjimą ir 

reaguoti į kritiką“

Gerės savireguliacijos 

įgūdžiai, vaikai tinkamai 

gebės reaguoti į kritiką ir 

pralaimėjimą.

2021m. 

rugpjūtis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.9. ,, Mano teisės ir pareigos“. Didės vaikų 

sąmoningumas, pareigos 

jausmas, gebėjimai 

laikytis taisyklių.

2021m. 

rugsėjis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.10 ,,Stresas - ką apie jį žinau“. Vaikai tobulins savo 

žinias apie stresą, jo 

priežastis, išmoks įveikos

būdų, gerės 

savireguliacijos įgūdžiai.

2021m.

spalis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.11 ,,Esu komandos narys“. Didės vaikų 

sąmoningumas, 

atsakingumas, gebėjimai 

laikytis taisyklių.

2021m. 

lapkritis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.1.12 ,, Esu draugiškas“. Vaikai gilins žinias apie 

draugiškumą sau ir 

kitiems.

2021m. 

gruodis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

1.2. Anketinės apklausos:

 „Kaip jaučiuosi Vaikų dienos 

Bus išsiaiškinti vaikų 

poreikiai, polinkiai, 

2021m. 

Sausio – 

J.Vyšniauskienė, 

vyr. soc. 



centre?“, ,,Ko aš išmokau vaikų 

dienos centre?“.

interesai, norai. gruodžio 

mėn.

darbuotoja.

II. LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS.

2.1 Renginiai, skirti kalendorinių 

švenčių paminėjimui

Užgavėnes, ,,Margučių raštai“, 

,,Tau, mano mamytė“, 

,,Joninės“ , ,,

Žolinė“,Helovinas, ,,Advento 

vainikas“, Šv. Kalėdos.

Didės vaikų meniniai, 

organizaciniai gebėjimai.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, 

savanoriai.

2.2 Kviestiniai svečiai:

Radviliškio rajono visuomenės 

sveikatos biuro specialistai;

PK pareigūnai;

Oro gynybos baliono kariškiai.

Ugdomas gebėjimas 

palaikyti šiltus bendravimo

santykius, kultūringo 

elgesio įgūdžiai ,ugdoma 

komunikavimo 

kompetencija.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

2.3 Radviliškio kultūros rūmai:

aplankyti tautodailininkų 

parodas;

Radviliškio viešosios 

bibliotekos parodų ir renginių 

lankymas

Skatinama gėrėtis 

tautodailininkų meno 

dirbiniais.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

2.4 Pamokų ruoša. Gerės vaikų mokimasis. 2021m.

sausis-

birželis,

2021m.

rugsėjis-

gruodis.

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, 

savanoriai.

2.5 Praktiniai užsiėmimai 

,,Mokausi dirbti kompiuteriu“.

Didės vaikų 

kompiuterinis 

raštingumas.

2021m.

Sausio-

gruodžio

mėn., 2 kartai

per savaitę.

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

2.6 Meninių gebėjimų ugdymas: 

Dailė, vėrimas iš karoliukų, 

vėlimas iš vilnos, karaokė, 

lankstymas iš popieriaus, 

atviručių gamyba.

Didės vaikų meniniai 

gebėjimai.

2021m.

Sausio-

gruodžio

mėn., 2 kartai

per savaitę.

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė.

2.7 Sportinė veikla: ,,kvadratas“,  

krepšinis, tinklinis,  

badmintonas,  treniruokliai, 

judrus žaidimai, Radviliškio 

baseino lankymas.

Didės vaikų fizinis 

aktyvumas, 

susidomėjimas sportinė 

veikla.

2021m. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn., 2 kartai

per savaitę, 

baseinas – 1 

karta per 

mėn.

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, 

savanoriai.

2.8 Išvykos, ekskursijos, vasaros 

poilsio stovykla:

vasaros poilsio stovykla Raseinių

r.:  ekskursija į Kurtuvėnus( 

dvaras, Gyvasis žirgo muziejus, 

Tobulės įdomaus, 

aktyvaus, kultūringo 

laisvalaikio praleidimo 

įgūdžiai.

2021m. 

birželis- 

rugpjūtis

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, 



žygis ,,Pagėluvio ežeras“), ,,Jūrų

muziejus“(Delfinariumas, jūrų 

liūtų pasirodymai.)

savanoriai.

2.9 Konkursai: Protų mūšis- Lietuvos

istorija, įžymus žmonės, mįslės, 

papročiai, pasakos; 

Karaokės konkursai;

Piešinių konkursai;

VSB kasmetinis konkursas apie 

sveiką gyvenseną.

Ugdomas vaikų 

kūrybingumas, loginis 

mąstymas, kilnaus elgesio 

taisyklės.

2021m. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn.

Vyr. soc. 

darbuotoja 

J.Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, 

savanoriai.

III. KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS

3.1 ,,Asmens higiena“: pokalbiai 

apie kūno priežiūrą, švarą.

Didės žinios apie asmens

higieną, gėrės gebėjimas 

rūpintis kūno švarą

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. socialinė 

darbuotoja J. 

Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, VSB

specialistai.

3.2 ,,Maistas ir mityba“: pokalbiai 

apie sveiką mityba, patiekalų 

gaminimas iš sveikų maisto 

produktų.

Gerės sveiko maisto 

ruošimo įgūdžiai, didės 

žinios apie sveiką 

mitybą.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. socialinė 

darbuotoja J. 

Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, VSB

specialistai.

3.3 ,,Sveika gyvensena“: pokalbiai 

apie rūkymo, narkotikų, 

alkoholio, kompiuterio žalą, 

sporto, grūdinimosi naudą.

Didės žinios apie sveiką 

gyvenseną.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. socialinė 

darbuotoja J. 

Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė, VSB

specialistai.

3.4 Gyvenimo įgūdžių ugdymas:

Kasdieninių situacijų 

aptarimas, pokalbiai apie 

poreikius ir atsakomybę, apie 

priklausimą grupei, aptariamos 

rizikos situacijos.

Kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių gerėjimas.

2021m.

sausis-

gruodis

Vyr. socialinė 

darbuotoja J. 

Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė

3.5 „Tėvų valandėlė“: kūrybinės 

popietės su VDC lankytojų 

tėvais.

Gerės tėvystės, 

kūrybiškumo, įdomaus ir 

turiningo laisvalaikio kartu

su vaikais praleidimo 

įgūdžiai

2021m. 

sausis-

gruodis, karta

per mėn.

Vyr. socialinė 

darbuotoja J. 

Vyšniauskienė,

Soc. darbuotoja I. 

Ragauskaitė

IV. PILIETIŠKUMO UGDYMAS

4.1. Akcijos: ,,Neužmirštuolė“;

Pasaulinės ligonio dienos

paminėjimas;

,,Gyvename be patyčių“;

,,Darom“;

Pasaulinė diena be tabako;

Pokalbis:,, Grėsmes

internetinėje erdvėje“ 

Tolerancijos dienos 

paminėjimas

Stiprės vaikų 

sąmoningumas 

atsakingumas, 

nepakantumas 

neigiamiems reiškiniams.

2021m.

sausis-

gruodis

J. Vyšniauskienė, 

soc. darbuotoja,

I. Ragauskaitė, 

soc. darbuotoja, 

VSB specialistai, 

OGB kariai, 

savanoriai.

V. PSICHOLOGINĖ PAGALBA



5.1  Pagalba sprendžiant emocines, 

asmenybės, elgesio, bendravimo 

šeimoje ir bendruomenėje 

problemas.

Vidinės darnos, tėvystės 

įgūdžių didėjimas, 

bendravimo įgūdžių 

tobulėjimas.

2021m.

sausis-

gruodis pagal

poreikį

RPBSPC 

psichologas

VI. PROJEKTINĖ VEIKLA

6.1 Projektas ,,Vaikų laisvalaikio 

organizavimas vasaros metu.“

Parengti paraišką 

Radviliškio r. sav. 

projektu konkursui ,, 

Vaikų laisvalaikio 

organizavimas vasaros 

metu“. Organizuoti 

numatytas išvykas 

,ekskursijas, vasaros 

poilsio stovyklą.

2021m. 

birželis- 

rugpjūtis

J. Vyšniauskienė, 

vyr. soc. 

darbuotoja,

I. Ragauskaitė, 

soc. darbuotoja,

RPBSPC

6.2 Projektas ,, Vaikų svajonės“ Skirtas vaikams iš 

nepasiturinčių šeimų, kad 

vaikai gautu dovaną, apie 

kuria svajoja Sv. Kalėdu

progą.

2021m. 

Spalio- 

gruodžio 

mėn.

I. Ragauskaitė, 

soc. darbuotoja.

VII DUOMENŲ SUVESTINĖS

7.1 Privalomos dokumentacijos

pildymas

Prašymų, vaikų 

lankomumo, socialinės 

priežiūros dienos metu 

paslaugų suteikimo lapo, 

kt. dokumentai, susiję su 

VDC veikla pildymas.

2021m.

sausis-

gruodis

J. Vyšniauskienė, 

vyr. soc. 

darbuotoja.

7.1. Ketvirtinės ataskaitos Pateikiami Vaikų dienos 

centro paslaugų gavėjų 

skaičiai.

Einamojo

mėn. 10 d.

J. Vyšniauskienė, 

vyr. soc. 

darbuotoja.

7.2. Vaikų dienos centro metinio 

veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaita už 2021 m.

2021 m. metinio plano 

įgyvendinimo aptarimas

Gruodžio 

mėn.

J. Vyšniauskienė, 

vyr. soc. 

darbuotoja

 2021 m. veiklos planą paruošė: Vyr.socialinė darbuotoja Jelena Vyšniauskienė



RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VDC „GANDRIUKAS“ METINIS VEIKLOS PLANAS

I. METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro

„Gandriukas“ metinis veiklos planas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir

vidutinės priežiūros įstatymu (2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. XIII-3292), Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų katalogu (2006 m. balandžio 5 d. Nr.

A1-93)

1.1. Veiklos plano tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams,

atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti vaikų užimtumą, socialinę ugdomąją

veiklą.

1.2.  Uždaviniai:

 Planuoti ir organizuoti vaikų laisvalaikio veiklas.

 Sudaryti sąlygas paruošti pamokas.

 Ugdyti pažinimo, kūrybingumo ir socialines kompetencijas.

 Formuoti vertybines ir pilietines nuostatas.

 Mokyti prasmingai ir įdomiai leisti laisvalaikį.

 Padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo įgūdžių, užtikrinant
konfidencialumo reikalavimus. 

Eil.

Nr.

Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo

data

Atsakingas

I. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PREVENCINĖ, SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA

 1. Aš gimiau laisvoje

Lietuvoje

Piešiniai ir darbeliai skirti 

Sausio 13d.

Skatinama domėtis ir 

nepamiršti savo tautos 

istorijos, būti pilietiškais.

Sausio mėn. 

1-2 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

 2. „Padėk gamtai – padėsi

sau“

Paukštelių ir žvėreliu 

maitinimas.

Gamtos stebėjimas, 

paukštelių ir žvėrelių globa. 

Ugdomas domėjimasis 

gamta, ekologinis 

sąmoningumas.

Sausio mėn. 

3-4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

  3. „Meilės aidai“

Rankdarbių ir paveikslų 

kūrimas, pokalbiai ir 

diskusijos apie Lietuvos 

istoriją.

Ugdomas vaikų 

pilietiškumas, meniniai 

gebėjimai, tautiškumas, 

įvairiapusis meilės 

supratimas.

Vasario mėn. 

1-2 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

4. „Aš myliu Lietuvą“

Vėjo malūnėlių gamyba, 

istorinių faktų 

pasikartojimas

Ugdomas vaikų 

pilietiškumas, tautiškumas, 

domėjimasis tradicijomis, 

Lietuvos istorija.

Vasario mėn. 

3-4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

„Gamtos apsuptyje“

Knygų skaitymas, filmų 

peržiūra apie gyvūnus, 

viktorina gamtos tema,

Ugdomas vaikų mąstymas, 

domėjimasis aplinka, meilė 

gamtai.

Kovo mėn. 1 

-2 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

5. „Aš – žemės vaikas“ Ugdomas vaikų ekologinis Kovo mėn. Soc. darbuotoja:



Plakato kūrimas, medelių 

puošimas.

sąmoningumas, skatinamos 

vaikų kūrybinės galios, 

malonių pojūčių potyriai.

3 sav.  A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A.Bagdonienė

6. „Sveika – nesveika, 

skanu – neskanu“

Kokteilių iš vaisių ir 

daržovių gamyba ir 

degustavimas .

Skatinama domėtis vaisių ir 

daržovių nauda organizmui, 

gebėti atskirti vitaminus ir 

mikroelementus.

Kovo mėn.

 4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

VSB specialistai

7. „Saulele, kelk!“

Margučių marginimas  ir 

ridenimas kartu su 

tėveliais,

Skatinama domėtis 

tradicijomis  leisti  turiningai 

laisvalaikį, ugdomas 

bendruomeniškumo jausmas.

Balandžio 

mėn.

1-2 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

Bagdonienė

8. „Vaikų melas ir vagystės“

Netinkamo elgesio 

atsiradimo priežastys ir jų 

aptarimas.

Vaikai mokomi atsakingo 

elgesio, netoleruoti melo, 

gebės įvardinti netinkamo 

elgesio priežastis.

Balandžio 

mėn.

3 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Radviliškio r. 

bendruomenės 

pareigūnai.

Akcija „Darom“

Rūšiuoti ir rinkti šiukšles.

Formuojami tvarkingumo, 

estetinio grožio suvokimo ir 

kultūringo elgesio įgūdžiai.

Balandžio 

mėn. 4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

 9. „Tau, mamyte, visos gėlės“

Kūrybinis darbas, skirtas 

mamos dienai.

Kūrybinės saviraiškos 

skatinimas, savarankiškumo

ugdymas, pagarbos ir 

vertybių skiepijimas.

Gegužės 

mėn. 1 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

10. „Keliaujame po pasaulį“

Filmų, skaidrių peržiūra apie

įvairias šalis ir jų aptarimas.

Skatinti domėtis kitų šalių 

kultūra, jų papročiais, 

gyvenimo būdu.

Gegužės 

mėn. 2-3 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

11. „Drąsūs, stiprūs ,vikrūs“

Judrūs žaidimai, estafetės.

Vaikai motyvuojami daugiau 

judėti, dirbti komandoje, 

ugdoma reakcija, orientacija

Birželio mėn.

1 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

12.

„Žolynais kvepiančiu 

taku“

Vainikų pynimas iš žolynų, 

laivelių plukdymas upelyje.

Vaikai skatinami turiningai 

praleisti laisvalaikį gamtoje, 

gebėti atrasti skirtingas sau 

patinkančias veiklas.

Birželio 2- 3

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

„Mėgstamų knygų savaitė“

Išvyka į biblioteką, 

personažų kūrimas.

Vaikai motyvuojami domėti 

knygomis, skatinamas 

bendravimas aptariant knygų 

personažus, kultūringo 

elgesio ugdymas 

bibliotekoje.

Birželio mėn.

4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

13. „Alkoholis. Realybė ir 

faktai“

Vaikai supažindinami su 

alkoholio paplitimo faktais, 

Liepos mėn. 

1 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė



Prevencinis pokalbis daroma žala. Radviliškio r. 

bendruomenės 

pareigūnai.

14. „Profesijų labirinte“

Kviestiniai skirtingų 

profesijų atstovai.

Vaikai skatinami atsakingai 

rinktis profesijas, siekti savo 

tikslų ir svajonių.

Liepos mėn. 

2-3 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

Draugiškumo akcija

Gerų darbų darymas kitiems 

ir jų aptarimas.

 Ugdomi vaikų tarpusavio 

santykiai, pagalbos kitiems 

poreikio suvokimas.

Liepos 4 sav. Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

15. „Aplinkos potyriai“

Išbandomi įvairūs

sumanymai magneto,

padidinamojo stiklo

pagalba, įvairių priemonių

pagalba.

Ugdomi vaikų gebėjimai

pažinti aplinką liečiant,

klausant, uodžiant,

ragaujant, stebint.

Rugpjūčio 

mėn. 1 -2  

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

16. „Sustabdyta akimirka“

 Mus supančios aplinkos 

meniškas fotografavimas ir 

jų pristatymas.

Vaikai skatinami prasmingai 

praleisti laisvalaikį

fotografuojant, ugdomas 

pastabumas, kūrybiškumas, 

bendravimo įgūdžiai.

Rugpjūčio 

mėn. 3-4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

17. „Kas yra lytiškumas“

Paskaita apie lytiškumą

Ugdomas vaikų supratimas 

apie brandą ir raidos etapus.

Rugsėjo mėn.

1- 2 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

VSB specialistai

„Protų mūšis“

Mįslių, greitakalbių, 

įdomybių paieška internete,  

užduočių kūrimas vienos 

komandos kitai.

Vaikai skatinami 

savarankiškai ieškoti 

informacijos įvairiuose 

šaltiniuose, gebėti greitai 

orientuotis užduotyse, dirbti 

komandoje.

Rugsėjo  

mėn. 3 - 4

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

18. „Pasaulinė muzikos diena“

Viktorina apie žymius 

muzikantus ir atlikėjus, 

muzikinės terapijos 

taikymas.

Skatinamas domėjimasis 

įvairiais muzikos stiliais, 

gebėti įvardinti žymius 

muzikantus ir atlikėjus.

Spalio mėn. 1

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

19. „Ateitis tavo rankose – 

nepakliūk į 

priklausomybių spąstus“

Pokalbiai ir diskusijos

Vaikai supažindinami su

alkoholio paplitimo faktais,

daroma žala

Spalio mėn. 2

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Radviliškio r. 

bendruomenės 

pareigūnai.

20. „Rudens gėrybių paradas“

Su tėvų pagalba daromos 

kompozicijos, pokalbis prie 

arbatos.

Ugdomas kūrybiškumas, 

vaizduotė, savarankiškumas, 

ugdomas saugumo ir 

bendrumo jausmas.

Spalio mėn. 

3-4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

21. „Mano skaniausias 

pyragas“

Pyragų kepimas, puošimas

Vaikai mokosi dirbti 

komandoje, ugdomas 

bendruomeniškumo jausmas, 

meninė saviraiška.

Lapkričio 

mėn. 1- 2 

sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:



A. Bagdonienė

22. „Aš tarp draugų“

Filmų apie draugystę 

peržiūra, s

situacijų perteikimas 

vaidinant. papuošalų 

gamyba kartu su draugu. 

Ugdomi pasitikėjimo,  

gebėjimo išklausyti kitą, 

atskleisti save, kultūringo 

elgesio įgūdžiai, 

Lapkričio 

mėn.3-4 sav.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

24. „Graži ir žalia džiugina 

tave“

Kalėdinių žaislų, atvirukų

gamyba, eglutės ir patalpų

puošimas, Kalėdinio stalo

ruošimas.

Ugdomas estetinis grožis 

bendruomeniškumas, 

papročių svarbos suvokimas 

ir darbiniai įgūdžiai.

Gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

 A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

        SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

 1. Bendravimo įgūdžiai:

„Ne tik klausyti, bet ir 

girdėti“.

„Bendrauju be patyčių“

„Laikausi taisyklių 

žaisdamas“

Ugdomas gebėjimas įdėmiai 

klausytis ir įsiklausyti į kitą 

žmogų, tinkamai reikšti savo 

mintis ir kelti klausimus.

Sausio –   

kovo mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė, 

RPBSPC 

Psichologė.

 2. Elgesio įgūdžiai:

„Vadovavimas kitiems“

„Socialus elgesys“

Ribų ir taisyklių laikymasis 

įstaigoje, ugdomas tinkamas 

elgesys socialinėje aplinkoje, 

situacijų analizė.

Balandžio – 

gegužės mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė, 

RPBSPC 

Psichologė.

 3. Jausmų ir emocijų 

suvokimo įgūdžiai:

„Aš ir mano šeima“.

„Kodėl sunku kalbėti apie 

jausmus?“

Ugdomas gebėjimas įvardinti

savo jausmus, suprasti kilmės

priežastis.

Birželio – 

liepos mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė, 

RPBSPC 

Psichologė.

 4. Savikontrolės ir streso 

įveikimo įgūdžiai:

„Ką reiškia būti 

pareigingu?“

„Streso įveikos būdai“

Ugdomas  gebėjimas 

nusistatyti savo tikslus, 

kontroliuoti savo elgesį, 

išmintingai pasirūpinti savimi

stresinėse situacijose.

 Rugpjūčio – 

rugsėjo mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė, 

RPBSPC 

Psichologė

 5. Savęs pažinimo įgūdžiai:

„Vaidmenys šeimoje“

„Koks aš esu“

Norų žemėlapis“

Vaikai mokosi  analizuoti 

save, savo charakterį  ugdyti 

savigarbą, išreikšti savo 

norus ir lūkesčius.

Spalio – 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė, 

RPBSPC 

Psichologė.

 6. Kasdienių įgūdžių 

ugdymas:

Sveika gyvensena

Maistas ir mityba

Asmens higiena

Ugdomi įgūdžiai apie asmens

higieną, maistą, tinkamą 

aprangą ir avalynę pagal 

metų laikus, sveiko 

gyvenimo būdo palaikymas.

Sausio   – 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

 7. Darbinių įgūdžių 

ugdymas:

Įvairūs darbai lauke ir 

patalpose(gėlių laistymas, 

dulkių valymas, lapų 

grėbimas)

Diegti bendruomeniškumo ir 

tarpusavio pagalbos jausmą.

Pagal poreikį Soc. darbuotoja:

A.Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

II. MENINĖ, SPORTINĖ VEIKLA



2.1. RANKDARBIAI

Įvairūs rankdarbiai iš 

gamtinių medžiagų, antrinių 

žaliavų, siūlų, medžio, 

modelino, kartono, 

plastmasės. 

Ugdomi meniniai, darbiniai 

gebėjimai, savarankiškumo 

bei pasitikėjimo savimi 

įgūdžiai. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

2.2. KONKURSAI

 ,,Sukurk mįslę pats“

„Kiek aš moku skaičiuočių“

 Piešinių konkursas

VSB kasmetinis konkursas 

apie sveiką gyvenseną.

Ugdomas vaikų 

kūrybingumas, fantazija, 

savarankiškumas, loginis 

mąstymas.

Sausio- 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

2.3. SPORTINĖ VEIKLA

Judrūs žaidimai lauke ir 

patalpose, kvėpavimo ir 

atsipalaidavimo metodų 

taikymas, raumenų 

stiprinimas.

Stiprinama vaikų fizinė 

sveikata, formuojami sveiko 

gyvenimo įpročiai, ugdomas 

bendruomeniškumo jausmas.

Nuolat Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

III. BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

3.1. Kviestiniai svečiai:

Radviliškio rajono VSB 

specialistai, Radviliškio 

rajono policijos komisariato

pareigūnai

Ugdomas gebėjimas atsispirti 

neigiamiems aplinkos 

veiksniams, skatinamas 

kritinis mąstymas, 

komunikavimas ir 

bendradarbiavimas.

Sausio – 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

3.2. Radviliškio viešosios 

bibliotekos Baisogalos 

filialo ir Pakiršinio k. 

bibliotekų parodų ir 

renginių lankymas.

Ugdomas gebėjimas palaikyti 

šiltus bendravimo santykius, 

kultūringo elgesio manieras, 

gerų emocijų patyrimas ir 

akiračio plėtimas.

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

3.3 Radviliškio savivaldybės 

etninės kultūros ir amatų 

centro edukacinės veiklų ir 

tautodailininkų parodų 

lankymas.

Skatinama gėrėtis 

tautodailininkų meno 

dirbiniais, ugdyti kultūringo 

elgesio manieras.

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

IV. MOKSLINĖ VEIKLA

4.1. Praktiniai užsiėmimai

„Kompiuteris ir draugas ir 

priešas“.

Ugdomi kompiuterinio 

raštingumo pradmenys su 

įvairiomis programomis.

Sausio – 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc .darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

4.2. Pamokų ruoša. Sudaromos sąlygos ruošti 

pamokas‘ suteikiama pagalba,

susidūrus su sunkumais.

Sausio – 

gruodžio 

mėn.(išskyrus

mokinių 

atostogas)

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc .darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

V. EKSKURSIJOS, IŠVYKOS, RENGINIA

5.1. Pažintinė išvyka į Kauną Vaikai aplankys Kauno 

senamiestį, žymius miesto 

architektūrinius paminklus, 

Botanikos sodą,  patirs daug

Gegužės 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:



teigiamų emocijų. A. Bagdonienė

5.2.  Ekskursija į Alytaus raj. 

Raižių k. – Lietuvos totorių 

sostinę.

2021 metai paskelbti 

Lietuvos totorių istorijos ir 

kultūros metais – siekiama 

supažindinti  vaikus ir   

domėtis valstybės praeitimi, 

jos istorija ir kultūra.

Birželio mėn. Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

5.3. Išvyka – stovykla į Molėtus Gerų emocijų patyrimas, 

bendruomeniškumo, 

kultūringo ir saugaus 

elgesio ugdymas.

Liepos  mėn. Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

5.4 Išvyka į Pakruojo  ir 

Burbiškio dvarus.

Susipažinti su  kultūrinio bei

istorinio paveldo objektais, 

praplėsti akiratį, patirti 

teigiamų emocijų bei pajusti

estetinio grožio privalumus.

Rugpjūčio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

5.5. Kalendorinės šventės:

Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, 

Mamos diena, Tėvo diena, 

Mindaugo karūnavimo 

diena, Mokslo metų pradžios

diena...

Kalendorinių švenčių  metu 

vaikai susipažįsta su 

skirtingų švenčių 

tradicijomis, papročiais, 

ugdomas 

bendruomeniškumo 

jausmas.

Visus metus Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

VI. PROJEKTINĖ VEIKLA

6.1 Projektas ,, Vaikų 

svajonės“

Skirtas vaikams iš 

nepasiturinčių šeimų, kad 

vaikai gautu dovaną, apie 

kuria svajoja.

Spalio- 

gruodžio 

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė

Soc. darbuotojo 

padėjėja:

A. Bagdonienė

VII DUOMENŲ SUVESTINĖS

7.1. Privalomos 

dokumentacijos pildymas

Tinkamai pildomi ir laikomi

dokumentai

Visus metus Soc. darbuotoja:

A. Utkienė,

7.2. Ketvirtinės ir mėnesio

ataskaitos 

Pateikiami VDC paslaugų 

gavėjų skaičiai.

Einamojo

mėn. 10 d.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė,

7.3. Vaikų dienos centro

metinio veiklos plano

įgyvendinimo ataskaita už

2021m.

Rezultatų pateikimas ir 

aptarimas

Gruodžio

mėn.

Soc. darbuotoja:

A. Utkienė,

 2021 m. veiklos planą paruošė: socialinė darbuotoja A.Utkienė



RPBSPC 2021 m. planuojamas biudžetas

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Darbo

užmoketis,

Eur

Sodros

įmokos,

Eur

Prekės ir

paslaugos,

Eur

Darbdavių

socialinė

parama

pinigais, Eur

Ilgalaikis turtas

(automobiliams,

kompiuteriams)

Eur VISO:

Surinktos lėšos už soc. paslaugas 19 700,00 300,00 25 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00

Savivaldybės lėšos 670 200,00 9 500,00 129 100,00 6 000,00 0,00 814 800,00

Valstybės deleguotos 679 171,00 12 225,00 10 604,00 4 400,00 0,00 706 400,00

Savivaldybės lėšos iš (likučio) 0,00 0,00 11 500,00 0,00 5 000,00 16 500,00

Savivaldybės biudžetas iš viso: 1 369 071,00 22 025,00 176 204,00 10 400,00 10 000,00 1 587 700,00

PROJEKTAI

Vaikų dienos centras "Ąžuoliukas" 6 800,00 100,00 6 900,00 0,00 13 800,00

Vaikų dienos centras "Gandriukas" 6 800,00 100,00 6 900,00 0,00 13 800,00

Vasaros stovyklos projektai 3 500,00 3 500,00

ES projektas "Radviliškio rajono

Bendruomeniniai šeimos namai"
33 982,00 744,00 34 726,00

ES projektas „Vaikų gerovės ir saugumo

didinimo, paslaugų šeimai, globėjams

(rūpintojams) kokybės didinimo bei

prieinamumo plėtra“

66 753,00 982,00 67 735,00

ES "Integrali socialinės globos ir slaugos

pagalba į namus“
46 789,00 689,00 3 387,00 0,00 50 865,00

Projektai iš viso: 161 124,00 2 615,00 17 187,00 0,00 3 500,00 184 426,00

BENDAS BIUDŽETAS 1 530 195,00 24 640,00 193 391,00 10 400,00 13 500,00 1 772 126,00
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