
                                             

                                                                                                                                                                         PATVIRTINTA 

        VšĮ Alytaus miesto sosialinių paslaugų  

centro direktoriaus 

2016 m. kovo 31 d.  

  įsakymu Nr. V-24________                                                        

 

 

    

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asignavimai  

 

05 
 

Organizuoti ir teikti socialines  paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms, tenkinti gyventojų viešuosius interesus 

05.01.03.01 

Teikti socialines 

paslaugas VšĮ 

Alytaus miesto 

socialinių paslaugų 

centre 

Teikti dienos socialinę 

globą institucijoje 

vaikams su negalia, 

suaugusiems 

asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus 

asmenims 

Paslaugų gavėjų 

skaičius per mėnesį – 

30 asmenų. Vaikų su 

sunkia negalia, senyvo 

amžiaus asmenų ir 

suaugusių asmenų su 

sunkia negalia 

paslaugos 1 valalandos 

kaina – 3,36 EUR; 

vaikų su negalia, 

senyvo amžiaus asmenų 

ir suaugusiųjų asmenų 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A. Graužinienė , 

padalinio vedėja 

socialiniams reikalams 

R. Žvaliauskaitė, 

vyriausioji socialinė 

darbuotoja A. 

Vyšniauskienė 

I-IV ketvirčiai 

 

 

 

 

 

 

480100 Eur 

 

 

 

 

 

 



su negalia paslaugos 1 

valandos kaina- 2,85 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115100 Eur 

 

 

 

Teikti dienos socialinę 

globą asmens namuose 

vaikams su negalia, 

suaugusiems 

asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus 

asmenims 

Paslaugų gavėjų 

skaičius per mėnesį – 

38 žmonės. Paslaugos 1 

valandos kaina– 4,38 

EUR 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A. Graužinienė, 

padalinio vedėja 

socialiniams reikalams 

R. Žvaliauskaitė 

I-IV ketvirčiai 

Teikti  dienos 

socialinės priežiūros 

(pagalba į namus) 

asmens namuose 

paslaugas senyvo 

amžiaus 

asmenims(šeimoms), 

suaugusiems 

asmenims su negalia 

(šeimoms) 

Paslaugų gavėjų 

skaičius per metus – 32 

asmenų. Paslaugos 1 

valandos  kaina – 4,34 

EUR 

 

Padalinio vedėja 

socialiniams reikalams 

R. Žvaliauskaitė 

 

I-IV ketvirčiai 

 

05.01.03.02 

Teikti socialines 

paslaugas VšĮ 

Alytaus miesto 

socialinių paslaugų 

centre 

Teikti socialinės 

priežiūros paslaugas, 

ugdyti socialinius 

įgųdžius, palaikyti 

socialinės rizikos 

šeimas 

Socialinės rizikos šeimų 

skaičius - 130 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A. Graužinienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė, 

psichologė K.Stankutė-

Gaulienė 

I-IV ketvirčiai 

 

 Teikti socialinės 

priežiūros paslaugas –

intensyvią krizių 

20 šeimų, atsidūrusių 

krizinėje situacijoje, 

gaus psichologo ir 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

I-IV ketvirčiai 



įveikimo pagalbą soc.darbuotojo 

paslaugas 

A. Graužinienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė, 

psichologė K.Stankutė-

Gaulienė 

 Organizuoti neįgaliųjų 

aprūpinimą 

techninėmis pagalbos 

priemonėmis 

70 Alytaus miesto 

neįgaliųjų ir senyvo 

amžiaus asmenų  gaus 

pagalbą techninėmis 

priemonėmis 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A. Klimčauskaitė, 

 
I-IV ketvirčiai  

 

 Teikti socialinės 

priežiūros paslaugas 

socialinės rizikos 

šeimų vaikams 

socialinių paslaugų 

centre 

Vidutinis paslaugų 

gavėjų skaičius per 

metus –16 asmenų 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A. Graužinienė, 

socialinė darbuotoja 

R. Pangonienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė, 

psichologė K.Stankutė-

Gaulienė 

I-IV ketvirčiai 

 Įgyvendinti socialines iniciatyvas bendradarbiaujant su bendruomene, rėmėjais, kitomis institucijomis 

   

 Vykdyti paramos 

akciją ,,Alytiškis-

alytiškiui‘‘ 

130 Alytaus miesto 

nepasiturinčių šeimų 

asmenų suteikti paramą 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A. Graužinienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A. Klimčauskaitė 

I-IV ketvirčiai Rėmėjų lėšos 



 

 Bendradarbiauti su 

Putinų bendruomenės 

asociacija projektinėje 

veikloje 

Vaikų dienos centro 

lankytojų (16 vaikų) bei 

įstaigos darbuotojų 

dalyvavimas asociacijos 

projektinėje veikloje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja, 

A. Klimčauskaitė, 

socialinė darbuotoja 

R. Pangonienė. 

II-IV ketvirčiai 

Putinų 

bendruomenės 

asociacija 

projektinės 

lėšos 

 

 Parengti neįgaliųjų 

dienos centro 

lankytojų vaidybinį 

etiudą 

Kūrybinių gebėjimų per 

užimtumo veiklą 

ugdymas ir integracija į 

miesto bendruomenę. 

Kūrinys bus pristatomas 

Alytaus miesto ir 

įstaigos renginiuose.   

Dalyvaus 25 Neįgaliųjų 

dienos centro lankytojų 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

Vyriausioji socialinė 

darbuotoja 

A. Vyšniauskienė; 

soc.darb. 

L.Šaltanovienė, 

užimtumo specialistė 

R.Bubinaitė 

II-IV ketvirčiai  

 

 Dalyvauti 

respublikinėje 

neįgaliųjų darbų 

parodoje mugėje ir 

koncerte šventėje 

,,Tau, Vilniau“ 

Neįgaliųjų dienos 

centro lankytojų 

darbelių paruošimas 

mugei ir muzikavimas - 

,,Spalvų orkestre“- apie 

10 klientų 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

Vyriausioji  socialinė 

darbuotoja 

A.Vyšniauskienė, 

užimtumo specialistas 

S. Mikalonis 

III ketvirtis  



 

 Organizuoti Pietų 

Lietuvos vaikų dienos 

centrų „Dzūkijos 

vaikų vasara“ 

suvažiavimą 

Vaikų dienos centrų 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi, aktyvaus 

laisvalaikio praleidimo 

būdo skatinimas. 

Alytaus miesto vardo  

garsinimas. Numatoma 

100 dalyvių 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

socialinė darbuotoja 

R.Pangonienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė 

III ketvirtis  

 

 Dalyvauti programoje 

„Judesio (šokio) ir 

vaidybos 

integravimasį muzikinį 

procesą“ 

Numatoma iki 40 vaikų, 

lankančių vaikų dienos 

centrą. Kūrybinių 

gebėjimų ugdymas, 

muzikinis lavinimas, 

integracijos proceso 

vykdymas, 

bendradarbiaujant su 

neformaliojo ugdymo 

muzikos pedagoge 

A.Ramanauskaite 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

Socialinė darbuotoja 

R.Pangonienė; 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė 

I-IV ketvirčiai  

 

 Vykdyti socialinių 

paslaugų centro 

darbuotojų 

psichologinį švietimą,  

vesti darbuotojams 

grupių užsiėmimus 

Numatoma dirbti su 30 

darbuotojų 

Psichologė K.Stankutė-

Gaulienė 

 

I-IV ketvirčiai 
 

 Įgyvendinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektą „Vaikystės vaivorykštė 3“ 

  

Teikti dienos 

socialinės priežiūros 

paslaugas Vaikų 

dienos centrą 

lankantiems vaikams, 

VDC lankančių vaikų 

užimtumo, edukacinė, 

prevencinė, ugdomoji 

veikla. 

Projekte numatomas 

Socialinė darbuotoja 

R.Pangonienė; 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė 

II-IV ketvirčiai. 10109 Eur 



vykdyti prevencinę 

veiklą 

vaikų skaičius -16 

 Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos programos lėšomis finansuojamus  projektus 

 

Projektas  „Saugau ir 

stiprinu savo 

sveikatą” 

Ugdyti vaikų, 

lankančių Alytaus 

miesto socialinių 

paslaugų centre 

veikiantį Vaikų dienos 

centrą, sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo įgūdžius 

Projekte numatytas 

dalyvių  skaičius- 16 

vaikų, lankančių Vaikų 

dienos centrą 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

Paramos šeimai 

padalinio vedėja 

A.Klimčauskaitė, 

socialinė darbuotoja 

R.Pangonienė 

II-IV ketvirčiai. 700 Eur 

 

Projektas „Aš kitoks 

— priimk mane“ 

Ugdyti neįgaliųjų 

amenų, lankančių 

centrą savarankiško 

gyvenimo įgūdžius, 

stiprinti socialinę 

integraciją. Padėti 

Centro lankytojams, jų 

šeimų nariams gerinti  

savo dvasinę, emocinę 

ir fizinę sveikatą.  

Stiprinti sveiko 

gyvenimo ir socialinės 

integracijos  įgūdžius. 

Projekte numatytas 

neįgaliųjų asmenų ir jų 

šeimos narių skaičius, 

dalyvausiančių visose 

projekto veiklose – 60. 

 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

A.Graužinienė, 

vyriausioji socialinė 

darbuotoja 

A. Vyšniauskienė 

II-IV ketvirčiai. 1000 Eur 

Pastaba: pateikiamas sąrašinis paslaugų gavėjų skaičius (pavardėmis). 

Direktorė                                                Gita Špucienė 

Finansininkė                                                                                                                                  Vida Vilkinienė 

 

Rengėjas 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalms                                                                             Asta Graužinienė                                                                                       



 


