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I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGA 

 

          Kėdainių bendruomenės socialinis centras, kodas 261657450, adresas P. Lukšio g. 16, 

Kėdainiai. Įstaiga įkurta 2002 m. liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl 

Kėdainių bendruomenės socialinio centro steigimo“ 2002 m. kovo 22 d. Nr. 34.  

Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinių paslaugų veiklos planas sudarytas siekiant 

užtikrinti kokybišką ir sklandų socialinių paslaugų teikimą Kėdainių miesto bei rajono neįgaliems 

pensinio amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims. 

Veiklos rūšis:  

Pagrindinė veikla: 853200 - Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu.  

Papildomos veiklos: 853100 - Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. 

Įstaigos tipas – socialinių paslaugų centras. 

Įstaigos juridinis statusas – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Įstaiga turi 3 licencijas. 2 licencijos socialinei globai teikti,  jų rūšys: Socialinė globa suaugusiems 

asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose, Institucinė socialinė globa (dienos) 

suaugusiems asmenims su negalia, bei įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją. 

 

Metinio 2022 metų veiklos plano rengėjai:          

          Direktorė Rūta Kaupienė 

          Ūkio skyriaus vedėjas Egidijus Vičiūnas 

          Buhalterė Jolanta Griškevičienė 

          Pagalbos neįgaliajam padalinio vadovė Indrė Gureckienė 

          Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinio socialinė darbuotoja Regina Chmieliauskienė  

           

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS 

 

TIKSLAS – teikti nestacionarias socialines paslaugas, socialinę, reabilitacinę, kultūrinę, 

švietėjišką, informacinę pagalbą bei paslaugas neįgaliesiems ir socialiai remtiniems asmenims bei 

socialinės rizikos asmenims. 

MISIJA - užtikrinti kokybiškas paslaugas Kėdainių rajone gyvenantiems neįgaliems, 

pensinio amžiaus, socialinės rizikos asmenims, pasiekti puikius gyvenimo, sveikatos asmeninių bei 

socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų kokybę. Tikslingai planuoti centro veiklą, 

reaguoti į pokyčius visuomenėje, teikti naujas paslaugas užtikrinant nediskriminavimą, bei socialinį 

teisingumą. 

VIZIJA - Kėdainių bendruomenės socialinis centras moderni, tolerancijos, 

nediskriminavimo, socialinio teisingumo principais besivadovaujanti įstaiga, nuolat kelianti 

kvalifikaciją, teikianti kokybiškas paslaugas, aktyviai dalyvaujanti projektinėse veiklose.  

VERTYBĖS: 

 Pagarba žmogui– mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, 

siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei 

ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei. 

 Profesionalumas–  dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną 

darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, 

ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, 

siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs. 

 Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame 

vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai 

padedame vienas kitam. 

 Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo 

teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla. 

 Inovatyvumas– esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės 

naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti. 



III. CENTRO FUNKCIJOS 

 

1. Centro veiklos funkcijos: 

1.1. teikia neįgaliesiems bei pensinio amžiaus asmenims pagalbos į namus paslaugas darbo, 

poilsio ir  švenčių dienomis;   

1.2. teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia dienos centre 

bei klientų namuose; 

1.3. teikia Kėdainių miesto seniūnijos asmenims, patiriantiems socialinę riziką, socialinės 

priežiūros paslaugas; 

1.4. teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas Kėdainių rajono suaugusiems asmenims su 

negalia, gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas; 

1.5. konsultuoja nevyriausybines organizacijas Centro kompetencijos klausimais; 

1.6. organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų aprūpinimą neįgaliųjų techninės 

pagalbos priemonėmis;  

1.7. vykdo Kėdainių rajono socialinės paramos programą, tvirtinamą Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos; 

1.8. organizuoja Kėdainių rajono savivaldybėje Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo paramos teikimą;    

1.9. gavus labdarą aprūpina neįgaliuosius, nepasiturinčius bendruomenės narius daiktais, 

drabužiais, avalyne ir kt.; 

1.10. laikinai apgyvendina, apnakvindina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios 

vietos, teikia jiems socialinės priežiūros paslaugas;            

1.11. teikia kineziterapijos, masažo paslaugas neįgaliems, pensinio amžiaus Kėdainių rajono 

gyventojams; 

           1.12. teikia informavimo, konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, sociokultūrines ir kitas 

socialines paslaugas neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, sudaro sąlygas jiems realizuoti savo 

sugebėjimus; 

1.13. teikia kirpimo paslaugas neįgaliesiems bei pensinio amžiaus Kėdainių rajono 

gyventojams; 

1.14. teikia maudymosi paslaugas Kėdainių rajono gyventojams, kurie neturi galimybės 

maudytis savo namuose; 

1.15. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

1.16. atlieka asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą; 

1.17. atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimą; 

1.18. teikia integralią pagalbą Kėdainių rajono gyventojams; 

1.19. vykdo suaugusio asmens globėjo (rūpintojo) pareigas, kai asmuo gyvena bendruomenėje 

ir nėra fizinio asmens, galinčio eiti globėjo (rūpintojo) pareigas; 

1.20. teikia asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas neįgaliesiems; 

1.21. organizuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos antrąjį etapą. 

1.22. teikia laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose.  
 

IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAI 2022 M. 

 

1. Užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą. 

2. Užtikrinti dienos socialinės globos paslaugos teikimą senyvo amžiaus, neįgaliems 

asmenims įstaigoje bei jų namuose. 

3. Užtikrinti integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimą. 

4. Užtikrinti trumpalaikės socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimą socialinės 

rizikos asmenims. 

5. Užtikrinti asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas neįgaliesiems. 

6. Užtikrinti laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose. 



V. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022 M. 

 

1. Prioritetinė socialinių paslaugų plėtros kryptis: 

1.1.  Integralios pagalbos teikimas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims. 

2. Priemonių planas: 

2.1.  Tikslas – užtikrinti bendrųjų paslaugų teikimą.  

Įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos programą. 

2.2.  Tikslas – užtikrinti socialinės globos priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus bei 

neįgaliems asmenims. 

2.2.1. Teikti dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems institucijoje (14 asmenų). 

2.2.2. Teikti dienos socialinės globos paslaugas namuose (52 asmenų). 

2.2.3. Teikti integralią pagalbą (30 asmenų). 

2.2.4. Teikti asmeninio asistento paslaugas, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims nuo 16 

m. (19 asmenų). 

2.2.5. Teikti laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose (5 asmenys). 

2.2.6. Teikti pagalbos asmenims paslaugas (6 asmenys). 

2.2.7. Teikti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims (250 

asmenų). 

2.3.   Tikslas – užtikrinti trumpalaikės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą   

socialinės rizikos šeimoms ir asmenims. 

2.4. Teikti laikino apgyvendinimo/apnakvindinimo paslaugas. 

 

                      VI. PLĖTROS VIZIJA 

 

1. Socialinių paslaugų plėtros vizija:  

1.1. Teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas (dienos socialinė globa ir slauga) 

namuose, sudarant palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, ten 

kur jis gyvena. 

1.2. Dideli dėmesį teikti paslaugoms orientuotoms į senyvo amžiaus asmenis, jų poreikius 

teikiant jiems pagalbos į namus paslaugas ir taip išvengiant stacionarių paslaugų. 

1.3.  Teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas,  sudaryti galimybę daugiau 

asmenų gauti šią paslaugą vežantis juos iš Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų. 

1.4. Teikti asmeninio asistento paslaugas, neįgaliems darbingo amžiaus asmenis nuo 16 m. 

1.5. Teikti kokybiškas laikino apnakvindinimo paslaugas, gerinant apnakvindinimo, 

higienos sąlygas, atnaujinti inventorių. 

 

                    VII. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

1. Socialinės atsakomybės veiklos: 

1.1. valstybinių švenčių minėjimas; 

1.2. darbo drausmės laikymasis; 

1.3. dokumentų tvarkymas ir saugojimas informacinėse laikmenose; 

1.4. gamtinių išteklių taupymas (vanduo, popierius); 

1.5. antrinių žaliavų rūšiavimas. 

 

 

VIII. 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ 

 

Pagalbos namuose padalinys 

  Pagalbos į namus paslaugos – teikti pagalbos namuose paslaugas, kurios padeda 

asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugas 

apima: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo 



organizavimas arba maisto nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir 

namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į 

įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui, norint sudaryti galimybes gyventi namuose. 

Pagalbos namuose gavėjų skaičius per 2021 m.: 

2021 m. 

Paslaugų 

gavėjai 

Amžiaus grupės Viso: 

 Iki 30 

m. 

30-59 m. 60-85 m. 85 ir vyresni  

Moterys: - 11 112 61 184 

Vyrai: 3 12 29 6 50 

Viso: 3 23 141 67 234 

 

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – tai asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinė specialistų (t.y. lankomosios priežiūros specialisto ir socialinio darbuotojo 

padėjėjo) priežiūra dienos metu. Paslaugos teikiamos asmeniui su sunkia negalia, neturinčiam, 

neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savimi. 

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus 

asmenys su sunkia negalia. Dienos socialinės globos paslaugas namuose sudaro: informavimas, 

konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas, kasdienių įgūdžių palaikymas (planuojant ir atliekant 

namų ruošą, mokant mokesčius, apsiperkant ir kita), darbinių įgūdžių ugdymas, pagalba rūpinantis 

asmens higiena, valgant ar ruošiant maistą, pagalba organizuojant asmens sveikatos priežiūrą ir 

kitokios asmeniui reikalingos paslaugos pagal jo gebėjimus atlikti veiksmus savarankiškai. 

Dienos socialinės globos gavėjų skaičius per 2021 m.: 

2021 m. 
Paslaugos 

teiktos 

Paslaugos 

nutrauktos 

Paslaugos 

paskirtos 

Senyvo amžiaus asmenys su negalia 34 9 9 

Suaugę asmenys su negalia 18 - 2 

Viso: 52 9 11 

 

Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys 

Tikslas - teikti suaugusiems neįgaliesiems ir pensinio amžiaus asmenims kokybiškas, 

visiems prieinamas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padėti tobulėti paslaugų gavėjų 

asmenybei, skatinti kruopštumą, susikaupimą, savęs vertinimą, išsikalbėjimą, padėti pažinti savo 

jausmus, varginančių problemų priežastis, gebėti išvengti blogų nuotaikų, atkurti ir palaikyti 

asmeninius socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, skatinti  integraciją į bendruomenę, taip 

gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę.   

Socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinyje: 

Teikiamos  paslaugos  Asmenų skaičius per 

2021 metus 

Paslaugų skaičius 

per 2021 metus 

Kirpimas  1003 1060 

Masažas  71 566 

Kineziterapija  20 275 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 456 456 

Socialinės paslaugos (epizodinės, tarpininkavimas, 

atstovavimas ir kt.) 

290 290 

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos  787 787 

Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje 14 1307 

Bendrosios socialinės paslaugos 20 699 

Viso paslaugas gavo        asmenys. Viso suteiktos               

socialinės paslaugos. 

2661 5440 



 

Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys 

Darbo su socialinės rizikos asmenimis tikslas - socialiai pažeidžiamų asmenų laikinas 

prieglobstis ir socialinė adaptacija, rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir 

efektyvi pagalba. 

Laikino apgyvendinimo paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono gyventojams: išėjusiems iš 

įkalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, pataisos namų, praradusiems ar niekada 

neturėjusiems nuosavo būsto, dėl smurto ar kitos prievartos priverstiems laikinai pasitraukti iš 

gyvenamosios vietos.  Per 2021 metus paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinyje  paslaugos 

teiktos 42- iems  paslaugų gavėjams. 

  Paslaugos teiktos laikino apgyvendinimo paslaugos gavėjams per 2021 m. 
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Vykdomi projektai: 

Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajono savivaldybėje - tai visuma paslaugų, 

kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimas pradėtas 2017 m. 

vasario 1 d. ir yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų. 

Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius per 2021 m.: 

2021 m. Paslaugos 

teiktos 

Paslaugos 

nutrauktos 

Paslaugos 

paskirtos 

Senyvo amžiaus asmenys su negalia 16 5 4 

Suaugę asmenys su negalia 14 1 2   

Viso 30 6 6 

 

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje  

Nuo 2020 m. liepos 1 d. pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos, kurios yra 

finansuojamos iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų. Šio projekto tikslas – tai namų ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo 

savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, 

judėjimas (mobilumas), socialiniai santykiai ir aplinka). Paslaugos teikiamos darbingo amžiaus 

neįgaliems asmenims nuo 16 metų, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 2020 metais asmeninio 

asistento paslaugos suteiktos 7 neįgaliems asmenims (2 vyrams ir 5 moterims) Kėdainių mieste. 2021 

m. asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius padidėjo iki 12 asmenų (paslaugos teikiamos 4 

vyrams ir 8 moterims). 

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje  

2020 metų gruodžio 14 dieną, finansuojant ES struktūriniams fondams, buvo pradėta teikti 

pagalbos asmeniui darbuotojo paslauga, kurios tikslas – karantino dėl Covid-19 infekcijos metu 

Lietuvoje teikti maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų būtinųjų prekių nupirkimo ir 

pristatymo į namus paslaugą, pagalbą sumokant mokesčius senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems 

asmenims ir asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis (cukriniu diabetu, lėtinėmis kvėpavimo takų 

ligomis ir piktybiniais navikais). Paslaugos teikimo metu, nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. 

birželio 30 d. šia paslauga pasinaudojo 43 asmenys (10 vyrų ir 33 moterys). 



2021 rugsėjo 29 d. pradėta teikti asmeninės pagalbos paslauga. Asmeninė pagalba - 

asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių 

dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti 

visose gyvenimo srityse. 2021 m. ši paslauga buvo teikta 2 neįgaliems asmenims (1 vyrui ir 1 

moteriai). 

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 

2021 m. tęsiamas, 2019 m. pradėtas VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomas ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001). Projekto tikslas:  

didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projekte dalyvauja 14 dienos socialinės globos paslaugų gavėjų ir 20 Centro darbuotojų. 

Rezultatai: 2021 metais įstaiga gavo EQUASS kokybės gerinimo sertifikatą. 
 

IX. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

 

Informacija apie įstaigos išlaidų plano įvykdymą 2021 m. 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas planas 

(tūkst. Eur) 

Gauti asignavimai 

/Kasinės 

išlaidos(tūkst. Eur) 

Plano įvykdymas 

(%) 

1. Darbo užmokestis 964,2 963,2 99,90 

2. Socialinio draudimo įmokos 14,3 14,1 98,60 

3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 61,2 60,8 99,35 

4. Kitos išlaidos 7,4 2,7 36,49 

5.. Socialinės ir kitos išmokos 173,9 162,6 93,50 

6. Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo 

11,6 11,5 99,14 

 Iš viso: 1232,6 1214,9 98,56 

 

Pajamos už suteiktas paslaugas įstaigoje per 2021 m. 
Lėšų likutis metų 

pradžioje (tūkst. Eur) 

Gauta įmokų per metus 

(tūkst. Eur) 

Panaudota per metus 

(tūkst. Eur) 

Lėšų likutis metų 

pabaigoje (tūkst. Eur) 

0,6 31,4 30,9 1,1 

Centras vykdo socialinės paramos programą, kuriai įgyvendinti buvo skirta 173,4 tūkst. Eur., 

panaudota – 157,6 tūkst. Eur. Plano įvykdymas 90,9 procentai.  

Įstaigos įsiskolinimai 2021 m. gruodžio 31 d. 1,1 tūkst. Eur. už komunalines paslaugas. 

2021 m. tęsiamas ES projektas „Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone“. 

Projektas pratęstas iki 2022 m. kovo 31 d. Projekto vertė  482,1 tūkst. Eur.  

2021 metais tęsiamas 2020 metais pradėtas vykdyti Europos Sąjungos projektas 

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajone“.   

 

X. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

     Įstaigoje 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 74,85 etatai, tame tarpe 35,6 etatai lankomosios 

priežiūros specialistų. 

Kėdainių bendruomenės socialinio centro etatų sąrašas pagal padalinius 2021 m.: 

Administracija – 4,25 etato, Ūkio skyrius – 7 etato, Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys 

– 7 etatų, Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys – 15,25 etato, Pagalbos namuose padalinys – 

41,35 etato. Viso: 74,85 etatai. 

Projekte „Integralios pagalbos teikimas  į namus Kėdainių rajone“  -  8,0 etatai. 

Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajone“ – 2,0 etatai. 



Per 2021 m. inicijuota daugiau kaip 86 procentų darbuotojų kelti savo kvalifikaciją. Centre 

dirba 87 darbuotojai iš jų  75 tobulino ir kėlė savo kvalifikaciją ir išklausė 2004,5 ak./val. 

kvalifikacijos tobulinimo kursų. 

 

XI. KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO ETATŲ SĄRAŠAS 2021 

M. VASARIO 25 D. 

 
PAREIGYBĖ ETATAI 

Administracija  

  

Direktorius 1 

Vyr. buhalteris 1 

Vyresn. specialistas 1 

Sekretorius 1 

Kasininkas 0,25 

Iš viso  4,25 

  

Ūkio skyrius  

Ūkio skyriaus vedėjas 1 

Vairuotojas 1 

Valytojas 1 

Darbininkas 1 

Sargas 3 

Darbas naktį, švenčių dienomis  

Iš viso  7,0 

Paslaugų soc. rizikos asmenims padalinys 

 
Vyr. socialinis darbuotojas 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 2 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 

Darbas naktį, švenčių dienomis  

Valytojas 1 

Iš viso 7 

Pagalbos neįgaliajam padalinys 

 
Vadovas 1 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas 1 

Socialinis darbuotojas 1 

Socialinis darbuotojas 1 

Socialinis darbuotojas 1 

Užimtumo specialistas 1 

Specialistas 1 

Kineziterapeutas 0,5 

Masažuotojas 1 

Bendrosios praktikos slaugytojas 1 

Meno vadovas 0,5 

Kirpėjas 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  2,5 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 0,25 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 2 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  5,5 

Lankomosios priežiūros specialistas 1 

Lankomosios priežiūros specialistas 19 

Lankomosios priežiūros specialistas 8 



Lankomosios priežiūros specialistas 3,5 

Lankomosios priežiūros specialistas 9,5 

Lankomosios priežiūros specialistas 10,025 

Iš viso 72,275 

Iš viso įstaigoje 90,525 
  

Asmeninė pagalba asmeniui 
Asmeninis asistentas 0,5 

Iš viso 0,5 

Integrali pagalba (Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių 

rajone) 
Slaugytojas 1 

Slaugytojo padėjėjas 6 

Reabilitacijos specialistas 1 

Iš viso: 8 

Paslaugos šeimai (Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001 „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas 

Kėdainių rajono savivaldybėje) 

Asmeninis asistentas 2 

Asmeninis asistentas 1 

Iš viso: 3 

 

 

XII. LĖŠOS, REIKALINGOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI 

 

Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2021 metams planuojama skirti 1220,00 Eur. 

Dalis kursų yra nemokami, finansuojami iš ES lėšų. Kėdainių bendruomenės socialinio centro 

darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir kt. socialines 

paslaugas teikiantys darbuotojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose, sieks įgyti kuo daugiau 

žinių. 

 

XIII. CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius  

Pagalbos neįgaliesiems padalinys               
Padalinio vadovas              

 Vyr. socialinis darbuotojas 
Socialinis darbuotojas                        

Socialinio darbuotojo padėjėjas    
Užimtumo specialistas   

Meno vadovas                        
Masažuotojas  

Kineziterapeutas      
Kirpėjas 

Bendrosios praktikos slaugytojas 
Bendrosios praktikos slaugytojo 

padėjėjas 
Lankomosios priežiūros 

specialistas.  
 

Ūkio skyrius 
Ūkio skyriaus 

vedėjas 
Vairuotojas 

Sargas 
Darbininkas 

Valytojas 
 

Administracija  
Vyr. Buhalteris 

Vyresn. 
specialistas 
Kasininkas  
Sekretorius 

 

Paslaugų socialinės 
rizikos asmenims 

padalinys            
Vyr. socialinis 
darbuotojas  

Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas  
Valytojas                

 



XIV.         ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

Centras organizuodamas ir vykdydamas savo veiklas, projektus bendradarbiaujama su 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos 

skyriumi, Kėdainių rajono seniūnijomis. Siekiant stiprinti socialinę partnerystę, kartu rengiant 

renginius, parodas, dalinantis informaciją, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą 

bendradarbiaujama su Kėdainių parapijos Klebonija, Neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis 

ir kt.  

 

XV.  ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS: saugi, estetiška Kėdainių bendruomenės socialinio centro lankytojų ir 

darbuotojų aplinka.  

UŽDAVINIAI: tausoti turimą turtą ir inventorių, jį prižiūrėti, remontuoti. 

 

Eil. 

Nr. 
          Darbų pavadinimas      Vykdymas 

data 

Atsakingas asmuo 

1. Įstaigos teritorijos valymas, esant 

slidžiais pėsčiųjų takų ir laiptų dangos 

barstymas druska, smėliu.   

2022-01-01 

2022-04-10 

Ūkio skyriaus vedėjas  

2. Įstaigos  darbuotojų aprūpinimas saugos 

priemonėmis, veido vienkartinėmis 

medicininėmis  kaukėmis, respiratoriais,  

vienkartinėmis pirštinėmis, vienkartiniais 

chalatais, dezinfekciniu skysčiu rankų bei 

paviršių nuo (COVID 19)    

2022-01-1 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

3. Pastato šildymo, karšto ir šalto vandens 

sistemos priežiūrą. Pasitelkiant šios srities 

specialistus.  

2022-01-1 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

4. Teritorijoje griebimas likusių medžių lapų 

ir rinkimas nukritusių medžių šakų.  

Valymas pėsčiųjų takų, šlavimas 

asfaltuotos teritorijos, šiukšlių rinkimas.   

2022-03-10 

2022-11-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

5. Valymas ir švaros palaikymas įstaigos 

kabinetuose, koridoriuose ir pagalbinių 

patalpų. 

2022-01-03 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

6. Profilaktinis įstaigos vidaus apsaugos 

signalizacijos ir priešgaisrinės 

signalizacijos testavimas. Rastų gedimų 

remontas pasitelkiant tos srities 

specialistus.   

2022-03-7 

2022-03-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

7. Paslaugų socialinės rizikos asmenų 

padalinyje esančiame Šėtos g. 91, name.  

atlikti priežiūrą dušų funkcionavimo 

(Teikiama maudimosi paslauga 

gyventojams). Teikti informacija apie 

gedimus ir kitus trukumus pašalinimui 

namą administruojančiam UAB 

„Kėdainių butai“  

2022-01-01 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

8. Paslaugų socialinės rizikos asmenų 

padalinyje. Kabinetų, koridoriaus, 

gyventojų kambarių, Laikino 

2022-01-01 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 



apnakvindinimo bei pagalbinių patalpų 

valymas ir pastovus švaros palaikymas.      

9. Aprūpinti valymo priemonėmis bei 

įrankiais  darbuotojas valančias įstaigos 

patalpas.   

2022-01-03 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

10. Kėdainių bendruomenės socialinio centro 

laikinojo apgyvendinimo patalpose 

įrengto izoliatoriaus užsikrėtusiems 

(COVID 19), patalpų priežiūra, 

dezinfekavimas ir švaros palaikymas.   

2022-01-1 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

11. Automobilių techninės būklės priežiūra ir 

gedimų šalinimas.  

2022-01-03 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

12. Elektros instaliacijos  profilaktinis 

tikrinimas, bei esančių gedimų šalinimas. 

2022-02-07 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

13. Tarnybinių automobilių žieminių 

padangų keitimas į vasarines.  

2022-04-01 

2022-04-09 

Ūkio skyriaus vedėjas 

14. Paslaugų socialinės rizikos asmenų 

padalinyje, žmonių maudimosi patalpose 

suremontuoti durų vyrius. Suremontuoti 

patalpų apšvietimą.  

2022-04-09 

2022-04-30 

Ūkio skyriaus vedėjas 

15. Paslaugų socialinės rizikos asmenų 

padalinyje langų valymas.  

2022-04-09 

2022-04-30 

Ūkio skyriaus vedėjas 

16. Aplinkos tvarkymo darbai, gėlynų 

formavimo ir priežiūros darbai. 

2022-04-12 

2022-09-30 

Ūkio skyriaus vedėjas 

17. Aplinkos tvarkymo darbai gyvatvorių 

formavimas, žolės pjovimas, medžių šakų 

genėjimas, takų valymas ir priežiūros 

darbai. 

2022-04-01 

2022-10-29 

Ūkio skyriaus vedėjas 

18. Įstaigos langų valymas.  2022-04-9 

2022-09-30 

Ūkio skyriaus vedėjas 

19. Automobilių ruošimas techniniai apžiūrai. 

Gedimų šalinimas. 

2022-05-03 

2022-06-09 

Ūkio skyriaus vedėjas 

20.  Įstaigos lietaus latakų valymas. 2022-05-03 

2022-05-28 

Ūkio skyriaus vedėjas 

21. Pasiruošimas šildymo sezonui, Šilumos 

sistemos profilaktinis patikrinimas, 

atsiradusių gedimų šalinimas 

2022-09-06 

2022-09-30 

Ūkio skyriaus vedėjas 

22. Automobilio paruošimas žiemos sezonui. 

Profilaktinė techninė apžiūra reikiamų 

agregatų keitimas ir remontas. Padangų 

keitimas. 

2022-09-10 

2022-10-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

23. Tarnybinių automobilių vasarinių 

padangų keitimas į žiemines. 

2022-09-27 

2022-10-04 

Ūkio skyriaus vedėjas 

 Gėlynų tvarkymas ir paruošimas žiemos 

sezonui 

2022-09-27 

2022-10-29 

Ūkio skyriaus vedėjas 

24.  Įstaigos teritorijoje, apšalusių pėsčiųjų 

takelių valymas ir barstymas smėliu arba 

druska. 

2022-11-01 

2022-12-31 

Ūkio skyriaus vedėjas 

 

 



XVI.  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KABINETO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas - saugoti ir stiprinti sveikatą. 

 

Eil. 

Nr. 

 Veiklos turinys Vykdymo 

terminas 

Laukiami 

rezultatai 

Atsakingas 

asmuo 

1. Darbuotojų privalomo sveikatos 

patikrinimo profilaktinis 

patikrinimo organizavimas 

Pagal grafiką Darbuotojų 

sveikatos 

profilaktika 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

2. Sanitarinio-higieninio mokymo 

ir pirmos pagalbos kursų 

organizavimas 

Pagal grafiką, 

suderinta su 

Kauno 

visuomenės 

centro Kėdainių 

skyriumi 

Supažindinti 

darbuotojai su 

san. higienos ir 

pirmos pagalbos 

reikalavimais 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

3. Pirmos medicininės pagalbos 

vaistinėlių sukomplektavimas 

Pagal poreikį Pirmos pagalbos 

teikimas 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

4. Profilaktinio darbo prieš 

Koronoviruso atmainas 

omikron ir kt. organizavimas.: 

1. Nuolatos sekti NVSC 

rekomendacijas ir 

griežtai jų laikytis. 

2. Sekti SAM 

rekomendacijas ir 

griežtai jų laikytis. 

3. Paruošti vaizdines 

medžiagas ŪKTI 

virusams suvaldyti. 

Per metus 

Karantino 

laikotarpiu 

Išvengti 

Koronaviruso 

plitimo, rūpintis 

patalpų priežiūra, 

saugoti sveikatą 

pritaikant visas 

būtinas 

profilaktines 

priemones. 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

5. Skatinti paslaugų gavėjų 

įsisavinimą sveikos gyvensenos 

įgūdžius ir įpročius 

Pastoviai  Sudominti 

rūpintis savo 

sveikata, 

pokalbiai 

sveikatos 

stiprinimo 

klausimais 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

6.  Rengti pokalbius temomis: 

1. TBC pavojai, patarimai 

ir profilaktika 

2. Saugus elgesys aplinkoj, 

traumų pavojai  

3. Teminis pokalbis apie 

imunitetą. 

4. Judėjimo sveikatos labui 

diena. 

5. Erkės  

1 kartą per 

mėnesį 

 

 

 

 

Suteikti daugiau 

žinių  

Požymiai, pirmoji 

pagalba 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 



6. Saulės smūgis 

7. Traumų prevencija 

8. Nušalimo pavojai 

9. Nudegimai 

 

7.  Sanitarinis – higieninis 

mokymas 

Rengti pokalbius temomis: 

      1. Švarios rankos. 

      2. Dantų švara, higiena 

burnoje. 

      3. Plaukų priežiūra. 

      4. Sveika mityba. 

      5. Rūkymas.  

      6. Alkoholis. 

Nuolat 

 

Kartą per savaitę 

 

 

Kas mėnesį 

 

Kartą per mėnesį 

Švaros 

užtikrinimas 

Sudominti bei 

skatinti rūpintis 

švara. 

Skatinti sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimą. 

Gerės sveikata, 

mažės rūkančiųjų. 

Nauda sau ir 

aplinkiniams 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

8.  Teminiai pokalbiai paslaugų 

socialinės rizikos asmenims 

padalinyje: 

      1. Teminis pokalbis apie 

sveiką gyvenseną, traumų 

prevencija. 

      2. Teminis pokalbis apie 

asmens higiena ir infekcines 

ligas. 

      3. Rūkimo ir alkoholio žala 

organizmui. Psichotropinių 

vaistų naudojimas.  TBC 

pavojai, patarimai ir 

profilaktika. 

 

 

2022-02-17 

 

2022-04-20 

 

2022-06-10 

Sudominti 

rūpintis savo 

sveikata, 

pokalbiai 

sveikatos 

stiprinimo 

klausimais 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

9. Dalyvauti bendrosios praktikos 

slaugytojoms slaugos 

darbuotojų specializacijos 

centre rengiamuose kursuose ir 

seminaruose 

Visus metus Kvalifikacijos 

kėlimas 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

10. Dirbti komandoje bei siekti 

bendrų tikslų su kitu personalu 

Nuolat  Kokybiškos bei 

atitinkančios 

reikalavimus 

sveikatos 

paslaugos 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja, 

kineziterapeutas 

 

 

 



XVII.  NUMATOMŲ RENGINIŲ, IŠVYKŲ PLANAS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS 

PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 

Tikslai:  

1. Atkurti ir sustiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius, skatinti neįgaliųjų integraciją, gerinti 

neįgaliųjų gyvenimo kokybę. 

2. Įvertinti turimus įgūdžius, skatinti savirealizaciją ir didinti pasitikėjimą savimi. 

 

Nr. Data 

Renginio pavadinimas 

(tema) 

 

Dalyviai Vieta 

Atsakingas 

darbuotojas 

1.  01-06 
Teminis paminėjimas 

„Trys Karaliai“ 

Paslaugų 

gavėjai 

Nuotoliniu 

būdu(Kurkime 

drauge) 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

2.  01-13 
Teminis paminėjimas 

„Laisvės gynėjų diena“ 

Paslaugų 

gavėjai 

Nuotoliniu 

būdu(Kurkime 

drauge) 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

3.  01-25 

Tarptautinė Edukacijos 

diena. Teminis 

paminėjimas 

Paslaugų 

gavėjai 

Nuotoliniu 

būdu(Kurkime 

drauge) 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė  

4.  02-05 
Duonos diena.  Teminis  

paminėjimas. 

Paslaugų 

gavėjai 

Nuotoliniu 

būdu(Kurkime 

drauge) 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

5.  02-09 
Saugesnio interneto 

diena. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

6.  02-10 

Tarptautinė dantukų 

diena. 

Teminis paminėjimas 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Ramutė 

Liužinienė 

7.  02-12 
Šv. Valentino žiburėlis. 

Popietė 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Meno vadovė 

Gražina 

Lapienienė 

8.  02-15 

Teminis paminėjimas 

„Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

9.  02-17 Užgavėnės.  Popietė 
Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

10.  02-22 
Teminis pokalbis „ 

Gimtosios kalbos diena“ 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

 

11.  03-04 

Teminis pokalbis „Šv. 

Kazimiero diena“, pasl. 

gavėjų darbelių mugė-

paroda 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Užimtumo 

specialistė Milda 

Verkauskienė 

12.  03-08 
Tarptautinės Moters 

dienos paminėjimas. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

13.  03-10 

Kovo 11-osios Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo diena. Teminis 

pokalbis 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 



14.  03-15 

Etikos ir gerovės 

užtikrinimo politika. 

Priminimas. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

15.  03-16 

Paslaugų gavėjų 

įgalinimas. Teminis 

pokalbis-priminimas. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

16.  03-18 

Žemės diena. Gyvybės 

diena.     Teminis  

pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

17.  03-22 

Pasaulinės Dauno 

sindromo dienos 

paminėjimas, Pauliaus 

Kisieliaus asmeninė 

paroda 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

18.  03-24 

Tarptautinė tiesos apie 

žmogaus 

teisių pažeidimus diena. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Užimtumo 

specialistė Milda 

Verkauskienė 

19.  04-01 

Juokų-Melagių dienos 

minėjimas. Teminė 

popietė. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

20.  04-07 Atvelykio šventė 
Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

21.  04-23 
Pasaulinė gyvybės diena. 

Teminis pokalbis 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

 

22.  04-27 

Tarptautinė kovos su 

triukšmu 

diena. Teminis pokalbis, 

popietė 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Ramutė 

Liužinienė 

23.  04-29 
Tarptautinė šokio diena. 

Šokių popietė. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

24.  05-04 
Šv. Florijono diena. 

Teminis pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

25.  05-12 

Pasaulinė kokteilių diena. 

Kokteilių ragavimo 

šventė. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

26.  05-17 

Pasaulinė taikaus 

gyvenimo kartu diena. 

Teminis pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

27.  05-18 

Tarptautinė muziejų 

diena. 

Muziejaus lankymas. 

Nukelta į (07. 28) 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į 

parodą 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

28.  05-31 

Pasaulinė diena be 

tabako. 

Teminė paskaita. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

29.  06-02 

Vasaros pradžios 

atidarymas. 

Renginys 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

30.  06-04 

Tarptautinė aplinkos 

apsaugos 

diena.   Teminė paskaita. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 



31.  06-07 

Pasaulinė maisto saugos 

diena. 

Teminis pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Ramutė 

Liužinienė 

32.  06-14 
Gedulo ir vilties diena. 

Paminėjimas. 

Paslaugų 

gavėjai. 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

33.  
06-

14,18 

Dienos stovykla. 

Paslaugų gavėjams 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

34.  06-23 
Šventinė popietė 

„Joninės“ 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Meno vadovė 

Gražina 

Lapienienė 

35.  07-03 

Tarptautinė diena be 

plastiko maišelių. 

Edukacinė pamoka. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

36.  07-05 

Mindaugo karūnavimo 

diena. 

Teminis pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

37.  07-07 
Pasaulinė šokolado diena. 

Popietė 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

38.  
07-14 

 

Agurkų diena. Renginys 

mieste. 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į 

miestą 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

39.  
07-19 

 

Pasaulinė emociukų 

diena. 

Edukacinė pamoka 

Paslaugų 

gavėjai 

 

KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

40.  
07-20 

 

Ekskursija į Jonavą, 

Alpakų ūkį 

Paslaugų 

gavėjai, 

paslaugų 

teikėjai 

Išvyka į 

Jonavą 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

41.  07-28 
N. Donskajos parodos 

lankymas 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į       

M. Daukšos      

biblioteką 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

42.  07-29 

Tarptautinė draugystės 

diena. 

Susitikimas su šunimis 

vedliais. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

43.  
 

08-31 

 

Vasaros uždarymas. 

Renginys. 

 

Paslaugų 

gavėjai 

 

KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

44.  09-03 

Baltijos jūros diena. 

Teminis 

pokalbis 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

45.  09-09 
Ekskursija į Pasvalį, 

Ramygalą 

Paslaugų 

gavėjai 
Ekskursija 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

46.  09-15 

Tarptautinė demokratijos 

diena. Taikos diena. 

Teminis pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

47.  09-27 Pasaulinė turizmo diena. 
Paslaugų 

gavėjai 
Išvyka į parką 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

48.  09-28 Parodos lankymas 
Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į 

Kultūros 

namus 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 



49.  10-11 
Derliaus diena. Rudenėlio 

šventė 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

50.  10-12 

Košės diena. Košės 

virimo 

diena. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

51.  10-13 
Susitikimas su rudeniu 

gamtoje. Teminė popietė 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į  

gamtą 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

52.  10-27 
Savanorystė. Stačiatikių 

kapų tvarkymas. 

Paslaugų 

gavėjai 
Išvyka 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

53.  10-29 
Helovyno šventė. 

Renginys 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

54.  11-05 Pyragų kepimo diena. 
Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

55.  11-07 
Draugo diena. Gyvūnų 

globos namų lankymas. 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka į 

„Pifą“ 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

56.  
11-

08,09 

Saugus eismas. Teminis 

pokalbis 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Alma Pabrinkienė 

57.  11-10 

Europos sveikos mitybos 

diena. Teminis pokalbis, 

užsiėmimai. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Ramutė 

Liužinienė 

58.  11-15 

Išvyka į tautodailininkės 

M. Verkauskienės darbų 

parodą. 

Paslaugų 

gavėjai 

Išvyka 

 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

59.  11-15 

Išvyka po Kėdainius. 

Minaretas, M. Daukšos 

ąžuolas. 

Paslaugų 

gavėjai 
Išvyka 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

60.  11-17 

Tarptautinė tolerancijos 

diena. 

Orumas, pagarba -teminis 

pokalbis. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Užimtumo 

specialistė Milda 

Verkauskienė 

61.  11-19 
Nerūkymo diena. Vyrų 

diena. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Ramutė 

Liužinienė 

62.  11-29 Advento pradžia 

Paslaugų 

gavėjai, 

bendruomenė 

KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

63.  12-13 

Žmogaus teisių diena. 

Teminis 

pokalbis 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Užimtumo 

specialistė Milda 

Verkauskienė 

64.  12- 22 Kalėdinė šventė 

Paslaugų 

gavėjai, 

bendruomenė 

KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

65.  12-31 
Blogų minčių atsikratymo 

diena. 

Paslaugų 

gavėjai 
KBSC 

Soc, darbuotoja 

Jolita Mališkienė 

 

 

 

 



XVIII. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ (INSTITUCIJOJE) 

SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANAS 2022 M. 

 

 

Nr. 
Priemonės, pavadinimas 

 

Įvykdymo 

 terminas 
Atsakingas asmuo 

1. 

Teminis pokalbis apie 

asmens higieną (kartojimas), 

rankų dezinfekavimą 

Sausis 

Nuo 03 d. 

iki 07 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

2. 

Teminis pokalbis „ Saugus 

elgesys aplinkoje. Traumų 

pavojai“ 

Sausis 

Nuo 17d. 

iki 21 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

3. 

Teminis pokalbis - „Psichinė 

sveikata“.“ Psichologinė 

pagalba pandemijos metu“ 

Sausis 

Nuo 24 d. 

iki 28 d. 

Socialinė darbuotoja A. Pabrinkienė, 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

4. 

Teminis pokalbis –  

„Dantų priežiūra“ 

 

Vasaris 

Nuo 07 d. 

iki 11 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

5. 
Teminis pokalbis - „Vėžio 

profilaktika“ 

Vasaris 

Nuo 21 d. 

iki 25 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

6. 
Mokymai - „Veiksmai kilus 

gaisrui“ 

Kovas 

Nuo 01 d. 

iki 04 d. 

Ūkio dalies vedėjas  

E. Vičiūnas 

7. 

Teminis pokalbis -  „Miego 

diena. Mūsų kokybiškas  

miegas“ 

Kovas 

Nuo 14 d. 

iki 18 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

 R. Liužinienė 

8. 

Teminis pokalbis apie 

asmens higieną ir 

dezinfekavimą (kartojimas) 

Kovas 

Nuo 14 d. 

iki 18 d. 

Soc. darbuotoja J. Mališkienė 

9. 
Teminis pokalbis - „Vandens 

nauda organizmui“ 

Kovas 

Nuo 21 d. 

iki 25 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

10. 
Teminis pokalbis apie 

imunitetą 

Balandis  

Nuo 04 d. 

iki 08 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

11. 

Saugaus eismo diena. 

Susitikimas su policijos 

pareigūnais. 

Balandis 

Nuo 04 d. 

iki 08 d. 

Soc. darbuotoja A. Pabrinkienė 

12. 
Pokalbis apie triukšmą, jo 

poveikį organizmui 

Balandis  

Nuo 25 d. 

iki 29 d. 

Soc. darbuotoja J. Mališkienė 

13. 
Judėjimo sveikatos labui 

diena. Praktinis užsiėmimas 

Gegužė 

Nuo 09 d. 

iki 13 d. 

Kineziterapeutė 

J. Rakauskienė 

 

14. 
Teminis pokalbis - „ Tabako 

žala organizmui“ 

Gegužė 

Nuo 23 d. 

iki 27 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

15. 
Tarptautinė jogos diena. 

Praktiniai užsiėmimai. 

Birželis 

Nuo 20 d. 

iki 23 d. 

Kineziterapeutė 

J. Rakauskienė 



16. 
Teminis pokalbis - 

„Narkotikų žala „ 

Birželis 

Nuo 27 d. 

iki 30 d. 

Soc. darbuotoja A. Pabrinkienė 

17. 

Teminis pokalbis -  „ 

Alergijos ir jas sukeliančios 

priežastys“ 

Liepa 

Nuo 11 d. 

iki 15 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

18. 
Išvyka į gamtą, sportiniai 

užsiėmimai ir žaidimai 

Liepa 

Nuo 18 d. 

iki 22 d. 

Kineziterapeutė 

J. Rakauskienė 

19. 

Teminis pokalbis apie 

įsipjovimus, sumušimus. 

Mėlynes. Kaip suteikti sau 

pirmą pagalbą 

Rugpjūtis 

Nuo 08 d. 

iki 12 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

20. 

Teminis pokalbis - 

„Pasaulinė aplinkos ir 

sveikatos diena“. Aplinkos 

tvarkymas, šiukšlių rinkimas 

palei Nevėžio pakrantę. 

Antrinių žaliavų naudojimas 

kūryboje (paroda) 

Rugpjūtis 

Nuo 22 d. 

iki  26 d.  

Soc. darbuotoja J. Mališkienė, 

Užimtumo specialistė M. 

Verkauskienė 

21. 

Teminis pokalbis – „ 

Cukraus vartojimo žala. 

Nutukimas“ 

Rugsėjis 

Nuo 12 d. 

iki 16 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

R. Liužinienė 

22. 
Mokymai „Veiksmai kilus 

gaisrui“ (kartojimas) 

Rugsėjis 

Nuo 19 d. 

iki 23 d. 

Soc. darbuotoja A. Pabrinkienė 

23. 

Teminis pokalbis -  

„Psichologinė pagalba 

pandemijos metu“. 

(kartojimas) 

Spalis 

Nuo 03 d. 

iki 07 d. 

Bendrosios praktikos slaugytojR. 

Liužinienė 

24. 

 

Teminis pokalbis - 

„Regėjimo diena“. Praktinis 

užsiėmimas (akių mankšta) 

Spalis 

Nuo 10 d. 

iki 14 d. 

Soc. darbuotoja J. Mališkienė, 

kineziterapeutė J. Rakauskienė 

25. 

Teminis pokalbis -

„Atsipalaidavimas. 

Relaksacija“ Praktinis 

užsiėmimas. 

Spalis 

Nuo 24 d. 

iki 28 d. 

Soc. darbuotoja J. Mališkienė, 

kineziterapeutė 

26. 

Teminis pokalbis „Sveika 

mityba“. Praktinis 

užsiėmimas (sveiko maisto 

gaminimas) 

 

Lapkritis 

Nuo 07 d. 

iki 11 d. 

Soc. darbuotoja A. Pabrinkienė, soc. 

darbuotjo padėjėja  

L. Skinulienė 

27. 

Teminis pokalbis apie vaistų 

bei vitaminų vartojimą, 

perdozavimą 

 

Lapkritis 

Nuo 21 d. 

iki 25 d. 

Bendrosios praktikos slaugytoja  

R. Liužinienė 

28. 

Užsiėmimas, pokalbis -  

„Juoko terapija. Blogų 

minčių atsikratymas“ 

Gruodis 

Nuo 19 d. 

iki 23 d. 

Soc. darbuotoja J. Mališkienė 

 

 



XIX. SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS SOCIALINĖS RIZIKOS 

ASMENIMS 

 

Tikslai:   

1.Mažinti socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę dalyvauti grupinio socialinio darbo 

užsiėmimuose.  

2.Teikti sociokultūrines paslaugas, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, sudaryti 

galimybę pajusti šeiminę aplinką, skatinti konstruktyvų bendravimą, priminti, kad šventės, gali būti 

linksmos ir blaivios. 

 

 

Nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingas darbuotojas 

1.  Teminis pokalbis apie sveiką gyvenseną 

ir traumų prevenciją. 

2022-02-17 Ramutė Liūžinienė. 

2.  Užgavėnės,, Šalta žiema bėk iš kiemo: 2022-03-01 Aida Labunskienė 

3.  Inkilų kėlimo šventė (inkilų gaminimas ir 

kėlimas ,, Babėnų miške“ 

2022-03-01 Rolandas Sabaliauskas 

4.  Pavasarinė talka ,,Darom“ 2022-04-14 Rasa Chalidorienė 

5. Pažintinė išvyka ,,susipažinti su kultūros 

vertybių objektais  Pelėdnagių sen. 

2022-06-22 Rita Lankelienė 

6. Teminis pokalbis apie asmens higieną ir 

infekcines ligas. 

2022-04-20 Ramutė Liūžinienė 

7. Velykinė popietė ,,margutis margas“ 2022-04-19 Regina Saročkienė 

8. Pramoginė popietė ,,Tu motule miela“ 2022-05-01 Regina Saročkienė 

9. Tabako, alkoholio ir psichotropinių vaistų 

žala . 

2022-06-10 Ramutė Liūžinienė 

10. ,,Išvyka į Radvilų sodą“-apžvalginė 

ekskursija į miesto parką, vaišės 

kavinukėje ,,Radvilų sodai“ 

2022-06-23 Rasa Chalidorienė 

11. Žolinių šventė (Susipažinti su žolinių 

tradicijomis ir papročiais, žolinių vainikų 

pynimas. 

2022-08-15 Rita Lankelienė 

12. Kelionė į  mišką, rinkti grybų. 

Grybavimo varžybos, grybavimo 

karaliaus rinkimas ir apdovanojimas. 

2022-08-27 Rolandas Sabaliauskas 

13. Vaiduoklių šventė ,,Pokštas arba 

saldainis“ 

2022-10.31 Aida Labunskienė 

14. Kūčių vakarienė ,,Gerumu sušildyk“ 2022-12-23 Regina Chmieliauskienė 

 

 

XX. PASIEKTŲ REZULTATŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ ANALIZĖ BEI EFEKTYVUMAS 

 

2022 m. socialinių paslaugų analizė bus atlikta 2021 m. sausio mėnesį pagal šiuos kriterijus: 

1. 2022 metų teiktų paslaugų bei aptarnautų asmenų skaičių.  

2. Vietų ir paslaugų gavėjų skaičių įstaigoje. 

3. Asmenų, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir teiktos socialinės paslaugos skaičius. 

4. Savivaldybės, Valstybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių fondų  išlaidų efektyvus 

panaudojimas socialinėms paslaugoms teikti, įstaigos išlaikymui bei funkcijoms. 

5. Ūkio dalies veiklos efektyvumą. 

6. 2021 m. įstaigos veiklos problemų sprendimų efektyvumą. 



7. Darbuotojų metinių veiklos planų įgyvendinimą, dienos socialinės globos paslaugų gavėjams. 

 

 

XXI. NUMATOMAS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAS 
 

Įgyvendinant šiame veiklos plane iškeltus tikslus ir uždavinius, gerės socialinių paslaugų 

kokybė. Teikiant socialines paslaugas bus užtikrintas socialinės paramos ir kokybiškų socialinių 

paslaugų teikimas, pagerinta įstaigos infrastruktūra, užtikrinamos žmogaus teisės, išsaugotas orumas 

ir paslaugų gavėjų savarankiškumas. Kryptingas vadovavimas padeda užtikrinti paslaugų teikimo 

proceso kokybę, bendradarbiavimas padeda užtikrinti kliento poreikių vertinimo ir tenkinimo 

kompleksiškumą, tęstinumą, išbaigtumą. Nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija padės 

darbuotojams įgyti naujų žinių, kurias gebės praktiškai panaudoti teikiant socialines paslaugas. 

Siekiant EQASS kokybės sistemos maksimalių rezultatų, teikiant socialinės globos paslaugas 

institucijoje planuojamos intervizijos 1 kartą per ketvirtį, kurios gerintų socialinių paslaugų teikimą. 

 

XXII. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Už socialinių paslaugų plano įgyvendinimą atsakingi  įstaigos direktorius, ūkio skyriaus 

vedėjas, buhalterė, pagalbos neįgaliajam padalinio vadovė ir paslaugų socialinės rizikos asmenims 

padalinio socialinė darbuotoja.  

2023 m. vasario mėn. direktorius teiks Kėdainių rajono savivaldybės Tarybai vadovo veiklos 

ataskaitą apie socialinių paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje. 

           
 


