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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAGŲ CENTRO 

2022 METŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) socialinės atsakomybės veiklos 

plano paskirtis – skatinti geresnį Centro socialinių ir aplinkosauginių aspektų suvokimą, didinti 

Centro skaidrumą ir patikimumą bei sukurti būtinas sąlygas plėtoti socialinės atsakomybės idėjas. 

Socialinės atsakomybės planas parengtas vadovaujantis UAB „Ekonominės konsultacijos ir 

tyrimai” 2012 metų gegužės mėnesio parengtomis rekomendacijomis „Pavyzdinis organizacijų 

socialinės atsakomybės diegimo planas valstybės institucijose“. 

Centras įgyvendindamas socialinės atsakomybės (toliau – SA) veiklas vadovaujasi SA 

principais: 

•  Atskaitomybė: pripažinti atsakomybę už savo veiksmus bei sprendimus ir būti atsakingu 

prieš valdančias institucijas, suinteresuotas šalis ir visuomenę. 

•  Skaidrumas: pasiūlyti suinteresuotoms šalims – prieinamu, aiškiu ir tiksliu būdu bei 

savalaikiai – pilną informaciją apie faktus, kurie gali juos paveikti. 

•  Etiškas elgesys: elgtis taip, kad atitiktų pripažintas teisingo elgesio normas ir derintųsi su 

Centro Etikos kodeksu ir Centro vidaus tvarkos taisyklėmis. 

•  Dėmesys suinteresuotoms šalims: įsiklausyti ir atsižvelgti į asmenis ar organizacijas, 

kurios išreiškia susidomėjimą Centro veikla. 

•  Laikytis įstatymų: minimalus požiūris būti socialiai atsakingu, tai pilnai atitikti Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

•  Gerbti žmogaus teises: pripažinti žmogaus teisių svarbą ir visuotinumą, rūpintis, kad 

Centro veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai, nepažeistų žmonių teisių ir ekonominės, socialinės ir 

gamtinės aplinkos, kuriai ji priklauso. 

Centre taikomi socialiai atsakingi principai šiose srityse: 

1. Socialinė sritis – pagrindiniai tikslai, veiksmai ir rodikliai gali būti planuojami tokiose 

smulkesnėse dalyse: darbo aplinka, darbo sąlygos ir darbuotojų motyvavimas, darbo santykiai, 

darbuotojų kompetencijos, kvalifikacija, organizacijos kultūra, dialogas sus visuomene, dialogas su 

kitomis suinteresuotomis šalimis. 



2. Aplinkosaugos sritis – efektyvus išteklių naudojimas, atliekų taršos mažinimas, aplinkai 

draugiškų medžiagų ir žaliavų naudojimas, darbuotojų ir visuomenės švietimas. 

  



Eil. 

Nr. 

Socialinės  

atsakomybės 

įgyvendinimo 

sritis 

Organizacijos iniciatyvos 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

2022-ųjų metų 

planuota reikšmė, 

rezultatas 

2021 m. 

pasiektas 

rezultatas 

Atsakingi 

asmenys 

2022-ųjų metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

1. Socialinė 

sritis: darbo 

aplinka, darbo 

sąlygos, 

darbuotojų 

motyvavimas 

Darbuotojų apsaugos nuo 

biologinių profesinės 

rizikos veiksnių poveikio 

darbe didinimas 

I-IV ketv. Paskiepyti 100 proc. 

Nakvynės namų 

darbuotojų, 

pageidaujančių 

skiepytis, darbdavio 

lėšomis nuo 

užkrečiamų ligų 

(hepatito B, gripo) 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

 

Sveikatinimosi dienų 

suteikimas pagal 

Nacionalinę kolektyvinę 

sutartį 

I-IV ketv. 100 proc. patenkinti 

darbuotojų prašymai 

 Direktorius   

2. Socialinė 

sritis: 

organizacijos 

kultūra 

Kolektyvo stiprinimo 

renginių organizavimas 

II ketv. Renginių skč., 2 

Dalyvių skč., 60 

 Ūkvedys, 

Komunikacijos 

koordinatorius 

 

„Pasaulinė košės diena“ 

renginio organizavimas  

IV ketv. Dalyvių skč. 20  Socialinės 

globos skyriaus 

vedėjas 

 

Demokratijos modelio 

naudojimo aktyvinimas 

I-IV ketv. Demokratijos modelio 

viešinimo veiklų skč. 

3 

 Komunikacijos 

koordinatorius 

 

3. Socialinė 

sritis: dialogas 

su visuomene 

Mokymų organizavimas 

darbuotojams ir Nakvynės 

namų klientams sveikos 

gyvensenos tema 
 
 
 
 
 

I-IV ketv. Mokymų dalyvių skč. 

30 

Renginių skč. 2 

2 

renginiai, 

15 dalyvių 

Nakvynės 

namų vedėjas 

 



  

Socialinių akcijų organizavimas 

Socialinės paramos akcijos 

organizavimas Panevėžio 

gyvūnų globos draugijai su 

Globos centro savanoriais, 

budinčiais globėjais, 

globotojais ir globojamais 

vaikais 

I-IV ketv. Surinktos paramos 

kiekis, vnt. 10 

Dalyvių skč. 15 

 Globos centro 

vedėjas 

 

Socialinės akcijos 

organizavimas: „Vaikai- 

seneliams“ ; „Vaikai – 

medikams“ 

III-IV ketv. Dalyvių skč. 25  20 dalyvių Vaikų globos ir 

rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Kalėdinio sveikinimo 

kūrimo vienišiems 

senjorams organizavimas, 

įtraukiant paslaugų 

gavėjus, stiprinant jų 

kūrybiškumą, gebėjimą 

atjausti ir dalintis 

IV ketv. Įtrauktų paslaugų 

gavėjų skč. ne mažiau 

6. 

Kalėdinį sveikinimą 

gavusių asmenų skč. 

ne mažiau 25 

Įtraukti 5 

paslaugų 

gavėjai, 

Kalėdinį 

sveikinimą 

gavo 21 

senjoras 

Šeimos gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

 

Kraujo donorystės akcija III-IV ketv. Dalyvių skč. 10   Globos centro 

vedėjas 

 

Socialinės akcijos „Uždek 

žvakutę ant apleisto kapo“ 

organizavimas 

IV ketv. Uždegtų žvakučių skč. 

20 

 Pagalbos 

namuose 

skyriaus 

vedėjas 

 

Apleistų kapų tvarkymas I-IV ketv. Dalyvių skaičius ne 

mažiau 10 

Sutvarkytų kapų skč. 

ne mažiau 20 

6 dalyviai, 

20 kapų 

Nakvynės 

namų vedėjas, 

Pagalbos 

namuose 

 



skyriaus 

vedėjas 

Socialinės atsakomybės 

žygis – „Kiekvienas iš 

gamtos po šiukšlę“ 

II-III ketv. 

 

Dalyvių skč. 25  Globos centro 

vedėjas 

 

5.  Aplinkosaugos 

sritis: 

efektyvus 

išteklių 

naudojimas, 

taršos 

mažinimas. 

Šviesti klientus, 

darbuotojus bei ugdyti jų 

atsakingumą už aplinkos ir 

oro taršos mažinimą 

organizuojant mokymus 

pasitelkiant šiuolaikinės 

komunikacijos priemones 

(mediją)  

II-IV ketv. 

 

Dalyvių skč. 

20 

8 dalyviai Nakvynės 

namų vedėjas 

 

 

Rūšiavimo šiukšliadėžių 

Centro skyriuose įrengimas 

I-IV ketv. Rūšiavimo 

šiukšliadėžių 

komplektų skč. 9 

 Ūkvedys  

Dalyvavimas iniciatyvoje 

„Europos judumo savaitė“ 

– diena be automobilio 

III ketv. Dalyvių skč., 20 

dalyvių 

13 

dalyvių 

Šeimos 

gerovės 

skyriaus 

vedėjas 

 

Šviestuvų įrengimas su 

judesio davikliais 

I-IV ketv. Įrengtų šviestuvų skč., 

ne mažiau 5 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams, 

bendrųjų 

reikalų sk. 

vedėjas 

 

Elektros lempučių 

pakeitimas į elektrą 

taupančias lemputes 

I-IV ketv. Pakeistų lempučių 

skč., ne mažiau 7 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams, 

bendrųjų 

reikalų sk. 

vedėjas 

 



6.  Aplinkosaugos 

sritis: 

perdirbimas, 

atliekų, taršos 

mažinimas. 

Antrinių žaliavų 

panaudojimas kuriant 

dekoracijas 

I-IV ketv. Antrinių žaliavų rūšių 

skč., ne mažiau 3 

 Vaikų globos ir 

rūpybos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Antrinių žaliavų rūšių 

skč., ne mažiau 3 

 Socialinės 

globos skyriaus 

vedėjas 

 

Perdirbti bei panaudoti 

žaliąsias atliekas, išsaugant 

švaresnę ir sveikesnę 

aplinką, mažinant neigiamą 

poveikį žmogaus sveikatai, 

mažinant išlaidas, 

reikalingas atliekoms 

sutvarkyti 

I-IV ketv. Ne mažiau 1 m3 

komposto 

 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

 

Rūšiuoti baterijas ir 

galvaninius elementus 

(baterijas) 

I-IV ketv. Atiduotos perdirbimui 

baterijos ir galvaniniai 

elementai Gamintojų 

ir importuotojų 

asociacijai 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

 

Vykdyti žaliuosius 

pirkimus 

I-IV ketv. Ne mažiau 60 proc.  Pirkimų 

iniciatoriai 

 

 


