
 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  2022-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 
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Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2021 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2022-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Skatini socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą Socialinių paslaugų 

poreikio 

patenkinimas 

proc. 99,9 99,9 I-IV ketv. 

01 01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą 

bendruomenėje 

Gyventojų poreikius 

atitinkančių 

socialinių paslaugų 

dalis nuo Socialinio 

paslaugų kataloge 

nurodytų paslaugų 

skaičiaus 

proc. 92 93 I-IV ketv. 

01 01 01 Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas 

 

Šeimų ir vaikų, 

gavusių 

kompleksines 

paslaugas, skaičius 

asm. - 80* I-IV ketv. 

01    

   

Kompleksiškai įvertinti 

šeimų ir vaikų paslaugų 

poreikiai ir inicijuotas 

jų teikimas 

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

Šeimų ir vaikų, 

kuriems inicijuotos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 100* I-IV ketv. 

Šeimų ir vaikų, 

kuriems teiktos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 80* I-IV ketv. 
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Šeimų ir vaikų, 

kuriems nutrauktos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 85* I-IV ketv. 

Globos centro 

vedėjas  

Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, 

įtėvių, kuriems 

inicijuotos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 7 I-IV ketv. 

Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, 

įtėvių, kuriems 

teiktos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 7 I-IV ketv. 

Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, 

įtėvių, kuriems 

nutrauktos 

kompleksinės 

paslaugos, skč. 

asm. - 2 I-IV ketv. 

02 Sukurti interaktyvų 

partnerių, padedančių 

teikti kompleksines 

paslaugas, žemėlapį 

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

Sukurtas žemėlapis vnt. - 1 I-IV ketv. 

01  01  02      

    

Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

infrastruktūros plėtra 

Suteiktų 

nestacionarių 

paslaugų asmenims 

(šeimoms) 

bendruomenėje ir 

šeimoje dalis nuo 

Socialinio paslaugų 

kataloge nurodytų 

proc. 85,71 85,71 I-IV ketv. 
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nestacionarių 

paslaugų skaičiaus 

01 Didinti transporto 

organizavimo 

paslaugos prieinamumą 

Socialinės 

globos 

skyriaus 

vedėjas 

Transporto 

paslaugos teikimo 

laikas (per savaitę) 

val. 42.15 53.45  I-IV ketv. 

02 Didinti dienos 

socialinės globos 

asmens namuose 

paslaugos prieinamumą 

Dienos socialinės 

globos paslaugos 

teikimo laikas (per 

savaitę) 

val. 63 84 I-IV ketv. 

03 Organizuoti maitinimą 

suaugusiems asmenims 

patiriantiems socialinę 

atskirtį 

Asmenų, gavusių 

aprūpinimo maistu 

organizavimo 

paslaugą, skaičius** 

asm. 245 300 I-IV ketv. 

04 Didinti socialinės 

priežiūros paslaugų 

prieinamumą 

Pagalbos 

namuose 

skyriaus 

vedėjas 

Akredituotų 

socialinės priežiūros 

paslaugų skaičius 

vnt. 1 10 I-IV ketv. 

05 Didinti pagalbos į 

namus paslaugos 

prieinamumą 

Pagalbos į namus 

paslaugos teikimo 

laikas (per savaitę) 

val. 40 55 I-IV ketv. 

06 Didinti asmeninės 

higienos ir priežiūros 

paslaugos prieinamumą  

Nakvynės 

namų vedėjas 

Asmeninės higienos 

ir priežiūros 

paslaugos teikimo 

laikas 

val. 43.45 52.45 I-IV ketv. 

07 

    

Didinti aprūpinimo 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

prieinamumą 

Bendrųjų 

reikalų 

skyriaus 

vedėjas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Aprūpinimo 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

teikimo laikas  

val. 40  42.45 I-IV ketv. 

 

 

 

08 Bendruomeninių vaikų 

globos namų paslaugų 

užtikrinimas 

Vaikų globos 

ir rūpybos 

Bendruomeniniuose 

vaikų socialinės 

globos namuose 

įvykd

yta 

proc. 

- 100 I-IV ketv. 
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    skyriaus 

vedėjas 

paslaugas gaunančių 

vaikų skaičiaus dalis 

nuo visų socialinę 

globą gaunančių 

vaikų skaičiaus (%) 

60 

09 Įgyvendinti Vaikų 

dienos centro neigiamų 

socialinių veiksnių 

prevencijos projekto 

veiklas 

Vaikų globos 

ir rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

Dalyvių skaičius asm. 45 65 I-IV ketv. 

10 Organizuoti vasaros 

stovyklas vaikams iš 

socialinės rizikos 

veiksnius patiriančių 

šeimų dviem 

pamainoms 

Vaikų globos 

ir rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

Dalyvių skaičius asm. 45 40 I-IV ketv. 

01  01  

 

03 

 

Socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų 

bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas 

kompleksiškai 

Asmenų, gavusių 

kompleksines 

(socialines ir 

ambulatorines) 

paslaugas 

asm. 22 25 I-IV ketv. 

Suteiktų institucinių 

ir paslaugų asmens 

namuose santykis 

vnt. 34/352 31/387 I-IV ketv. 

Asmenų, kuriems 

tarpininkauta dėl 

specialiųjų poreikių 

lygio nustatymo, 

skaičius 

asm. 43 43 I-IV ketv. 

01 Plėsti sveikatos 

priežiūros įstaigų 

partnerių tinklą 

Pagalbos 

namuose 

skyriaus 

vedėjas 

Sudarytos naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys su sveikatos 

priežiūros įstaigomis 

vnt. - 2 I-IV ketv. 
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02    Įvertinti asmenų 

poreikį kompleksinėms 

(socialinės ir sveikatos) 

paslaugoms   

Pagalbos 

namuose 

skyriaus 

vedėjas 

Asmenų, gavusių 

kompleksines 

(socialines ir 

sveikatos) 

paslaugas, skaičius 

asm.  

 

  

37  50 I- IV ketv 

  

01 02 Vystyti socialinės paramos individualizuoto 

kompleksiškumo teikimo modelį 

Asmenų, patiriančių 

socialinės rizikos 

veiksnius, skaičius 

(asmenų skaičiaus 

pasikeitimas per 

laikotarpį) 

asm. 81 90 I-IV ketv. 

01 02 01 Socialinės paramos prieinamumo užtikrinimas 

socialinę riziką patiriantiems asmenims 

Socialinės paramos 

rūšių skaičius 

vienam asmeniui 

vnt. ≥3 ≥3 I-IV ketv. 

01 Parengtas 

kompleksiškai teikiamų 

paslaugų algoritmas 

socialinė riziką 

patiriantiems asmenims 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams 

reikalams 

Kompleksiškai 

teikiamų paslaugų 

tvarkos aprašas 

Modelis 

(algorit

mas) 

- 

    

1 

  

II-IV ketv. 

       

02 Identifikuoti asmenis, 

kuriems reikalingos 

kompleksinės ir 

individualizuotos 

socialinės paslaugos 

(finansinė parama, 

socialinės paslaugos ir 

užimtumo didinimo 

priemonės) 

Nakvynės 

namų vedėjas 

Identifikuotų 

asmenų, kuriems 

reikalingos 

Nakvynės namuose 

teikiamos 

kompleksinės 

paslaugos, skaičius 

asm. - 30 I-IV ketv. 

Asmenų, gavusių 

Nakvynės namuose 

teikiamas 

kompleksinės 

paslaugas, skaičius 

asm. - 30 I-IV ketv. 

Vaikų globos 

ir rūpybos 

Identifikuotų 

asmenų, kuriems 

reikalinga 

asm. - 2 I-IV ketv. 
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skyriaus 

vedėjas 

palydėjimo paslauga 

jaunuoliams, 

skaičius 

Palydėjimo 

paslaugos paslaugų 

gavėjų skaičius, 

gavusių 

kompleksines 

paslaugas 

asm. - 2 I-IV ketv. 

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

Identifikuotų 

asmenų, kuriems 

reikalingos Šeimos 

gerovės skyriaus 

teikiamos 

kompleksinės 

paslaugos, skaičius 

asm. - 80 I-IV ketv. 

Asmenų, gavusių 

Šeimos gerovės 

skyriaus teikiamas 

kompleksines 

paslaugas, skaičius 

asm. - 80 I-IV ketv. 

01  03 02 Užtikrinti socialines paslaugas krizių atvejais Sėkmingai užbaigtų 

atvejų skaičius 

vnt. 11 13 I-IV ketv. 

01 Paslaugų 

organizavimas ir 

teikimas krizes 

patiriantiems asmenims 

Krizių 

valdymo 

komandos 

pirmininkas 

Atnaujintas krizių 

valdymo Panevėžio 

socialinių paslaugų 

centre tvarkos 

aprašas 

vnt. - 1 I-IV ketv. 

01 03 Tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Klientų, vertinusių 

teigiamai ar labai 

teigiamai Globos 

centro teikiamas 

paslaugas, skaičius 

proc. 93,3 95 I-IV ketv. 
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01 03 01 Užtikrinti kokybės sistemos (EQUASS) reikalavimų 

laikymąsi 

Pažangos ataskaita skč. 1 1 I-IV ketv. 

01 Atlikti Globos centro 

teikiamų paslaugų 

kokybės tyrimą ir 

suformuluoti 

tolimesnes tobulinimo 

gaires 

Globos centro 

vedėjas 

Atliktas tyrimas skč. 1 1 I-IV ketv. 

02 Lyginti Globos centro 

veiklą su kitais 

socialinių paslaugų 

tiekėjais 

Globos centro 

vedėjas 

Atnaujinti vidaus 

dokumentai 

skč. 7 2 I-IV ketv. 

01 03 02 Tobulinti atvejo vadybos procesą 

 

Vaduojančių atvejo 

vadybos 

posėdžiuose 

specialistų dalis 

proc. - <20 I-IV ketv. 

01 Taikyti mišrius atvejo 

vadybos posėdžių 

organizavimo būdus  

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

Nuotolinių, mišrių ir 

kontaktinių posėdžių 

skaičius procentais 

  

proc. *** Pagal 

poreikį (ne 

mažiau nei 

15 proc. 

nuotolinių, 

50 proc. 

mišrių, 35 

proc. 

kontaktini

ų) 

I-IV ketv. 

 

02 Užtikrinti atvejo 

vadybininkų posėdžių 

planavimo procesą 

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas  

Parengta atvejo 

vadybos posėdžių 

organizavimo tvarka  

vnt.  - 1  I-IV ketv.  

01 03 04 Vystyti įstaigos procesų skaitmenizavimą  Naudojamų 

skaitmeninių 

programų skaičius 

vnt. 3 4 I-IV ketv. 
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socialinėms 

paslaugoms teikti 

01 Išmaniųjų technologijų 

diegimas efektyviam 

Pagalbos į namus 

paslaugų valdymui 

Pagalbos 

namuose 

skyriaus 

vedėjas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Įdiegta programa vnt. - 1 I-IV ketv. 

02 Didinti socialinės 

priežiūros paslaugų 

prašymų pateikimo 

prieinamumą 

elektroninių priemonių 

pagalba 

Komunikacijos 

koordinatorius 

Prašymai socialinės 

priežiūros 

paslaugoms 

priimami 

elektroninių 

priemonių pagalba 

vnt. - 1 I-IV ketv. 

01 03 05 Organizuoti skyrių veiklą atsižvelgiant į atliekamų 

tyrimų rezultatus 

Suformuotos 

rekomendacijos ir 

parengtas planas 

vnt. 5 7 I-IV ketv. 

01 Vykdyti skyrių 

savianalizes ar skyrių 

socialinės globos 

atitikties socialinės 

globos normoms 

įvertinimą 

Sudarytų 

darbo grupių 

pirmininkai 

Savianalizių ir 

įvertinimų skaičius 

vnt. 5 7 I-IV ketv 

02 Parengti veiksmų planą 

pagal bendrųjų 

socialinių paslaugų 

kokybės vertinimo 

rekomendacijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniams 

reikalams 

Parengtas planas vnt. - 1 I-IV ketv 

0 1 

    

03 

  

06 Didinti įstaigos žinomumą ir užtikrinti efektyvią 

komunikaciją bendruomenėje 

Nuolat veikiančių 

viešinimo kanalų 

skaičius 

vnt. 3 4 I-IV ketv. 
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Vienkartinių ir (ar) 

tęstinių renginių 

skaičius 

vnt. 1 3 

01 Organizuoti socialinių 

paslaugų mugę 

Direktorius, 

komunikacijos 

koordinatorius 

Renginių skaičius skč. - 1 I-IV ketv. 

02 Organizuoti globėjų 

savaitės renginius 

Globos centro 

vedėjas 

Renginių skaičius skč. 9 3 I-IV ketv. 

03 Atvirų durų savaitės 

organizavimas Vaikų 

dienos centre ir 

Socialinės globos 

skyriuje  

Vaikų globos 

ir rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

Renginių skaičius skč . - 1    I-IV ketv.    

Socialinės 

globos 

skyriaus 

vedėjas  

04 Organizuoti 

sociokultūrinį renginį 

dienos socialinės 

globos paslaugų 

gavėjams 

Socialinės 

globos 

skyriaus 

vedėjas 

Renginių skaičius vnt. - 1 I-IV ketv.      

Unikalių dalyvių 

skaičius 

asm. - 10 

05    Organizuoti 

sociokultūrinį renginį 

vienišiems senyvo 

amžiaus asmenims 

Pagalbos 

namuose 

skyriaus  

vedėjas 

Renginių skaičius vnt. - 2 I-IV ketv.    

Unikalių dalyvių 

skaičius   

asm. -  8 

06 Organizuoti 

sociokultūrinį renginį 

suaugusiems socialinės 

rizikos asmenims  

Nakvynės 

namų vedėjas 

Renginių skaičius vnt. - 5 I-IV ketv.    

Unikalių dalyvių 

skaičius  

asm. -  15 

01 03 07 Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą Netoleruotinos 

rizikos 

neidentifikuota 

- - Neidentifi-

kuota  

I-IV ketv. 
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01 Identifikuoti esamus ar 

galimus atsirasti 

psichosocialinius 

rizikos veiksnius 

darbuotojo darbo 

aplinkoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Atliktas tyrimas ir 

įgyvendintos 

rekomendacijos 

vnt. - 1 I-IV ketv. 

02 Parengtas ir 

įgyvendintas socialinės 

atsakomybės planas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams  

Parengtas planas 

  

vnt. 

  

1  1   I-IV ketv.   

01 03 08 Gerinti Centro infrastruktūrą Veiklų skaičius vnt. - 2 I-IV ketv. 

01 Atlikti bendruomeninių 

vaikų globos namų, 

įsteigtų bute, remontą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Atliktas remontas skč. 1 1 II-IV ketv. 

02 Aprūpinti Vaikų dienos 

centrą žaidimų 

kompiuteriais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams, 

Vaikų globos 

ir rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

Įsigyti kompiuteriai skč. - 2 I-IV ketv. 

   03 Atlikti techninės 

pagalbos priemonių 

poreikio vertinimą ir 

pagal rezultatus 

papildyti priemonių 

skaičių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams, 

Bendrųjų 

reikalų 

skyriaus 

vedėjas 

Pagal tyrimo 

rezultatus 

- - Pagal 

tyrimo 

rezultatus 

I-IV ketv. 

 

* paslaugų gavėjų skaičius gali didėti dėl karo pabėgėlių 

** bendroji paslauga skirta suaugusiems asmenims, kuriems neskirtos socialinės priežiūros ar socialinės globos paslaugos  

*** Vadovaujantis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nutarimus posėdžiai organizuoti nuotoliniu būdu 



11 

 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2021 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2022 metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  3338,3 3960,6 

1.1. Išlaidoms 587 491,4 

              iš jų darbo užmokesčiui 2751,3 3469,2 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 3338,3 3960,6 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 3279 3960,6 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 2412,1 2923,7 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

686,3 782,7 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 123,9 120 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) 56,7  

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 59,3  

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,3  

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai 59  
 


