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        VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų  

centro direktoriaus 

2018 m. kovo 5  d.  

  įsakymu Nr.   V-23                                                    

 

 

    

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 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  

23 

 

 Socialinės apsaugos programa        

          

  

 

01 

 
 

Tikslas: Sukurti saugesnę socialinę aplinką 

01 01 
 

Uždavinys: Socialinių paslaugų teikimas       

      



 Priemonės: 

01 01 04 

Teikti socialines 

paslaugas VšĮ 

Alytaus miesto 

socialinių paslaugų 

centre 

 

 

 

 

 

Teikti dienos socialinę 

globą institucijoje ir 

namuose vaikams su 

negalia, suaugusiems 

asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus 

asmenims. 

Teikti socialinę 

priežiūrą-pagalbą į 

namus. 

Vidutinis centro dienos 

socialinės globos 

institucijoje paslaugų 

gavėjų mėnesio skaičius 

žm.- 42 

Vidutinis centro dienos 

socialinės globos 

namuose paslaugų 

gavėjų mėnesio skaičius 

žm.- 46 

Vidutinis socialinės 

priežiūros – pagalbos 

namuose paslaugų 

gavėjų mėnesio skaičius 

žm.- 28 

 

 

Socialinių paslaugų 

centras 

I-IV ketvirčiai 

 

 

 

 

 

 

 

 591400 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208800 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 05 

Teikti socialines 

paslaugas 

socialinės rizikos 

šeimoms VšĮ 

Alytaus miesto 

socialinių paslaugų 

centre 

 

 

 

 

 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

socialinės rizikos 

šeimoms. 

Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

rizikos šeimoms. 

Psichosocialinė pagalba 

asmenims.  

Išbrauktų socialinės 

rizikos šeimų skaičius 

24 

 

Stebimų socialinės 

rizikos šeimų sk. 57 

 

Socialinės rizikos šeimų 

mėnesio skaičius 148 

 

 

 

Socialinių paslaugų 

centras 

I-IV ketvirčiai 



 

 

 

 

ĮGYVENDINTI SOCIALINES INICIATYVAS, TRADICINIUS RENGINIUS, BENDRADARBIAUJANT SU BENDRUOMENE, 

RĖMĖJAIS, KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

 

  1. 

 Tradicinė bendruome-

nės šeimų diena. 

Akcijos „Alytiškis – 

alytiškiui“ baigiamasis 

renginys.   

Neįgaliųjų, lankančių 

dienos centrą, šeimos, 

apie 40 asmenų 

Socialinių paslaugų 

centras 

II ketvirtis 

Rėmėjų ir 

projekto“ 

Vaikystės 

vaivorykštė –

4“  lėšos   

  2. 

 Tradicinė tarptautinės 

neįgaliųjų dienos šventė 

Neįgalieji, jų tėvai ir 

artimieji, įstaigos 

darbuotojai. 

Neįgaliųjų dienos 

centras IV ketvirtis Rėmėjų lėšos 

 3. 

 Dalyvauti 

respublikinėje 

neįgaliųjų darbų 

parodoje mugėje ir 

koncerte šventėje ,,Tau, 

Vilniau“ 

Neįgaliųjų dienos 

centro lankytojų 

darbelių paruošimas 

mugei. 

Socialinių paslaugų 

centras 

III ketvirtis Rėmėjų lėšos 



 4. 

 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 

iki 150  dalyvių. 

Socialinių paslaugų 

centras 

III ketvirtis 

Rėmėjų ir 

  projekto 

„Vaikystės 

vaivorykštė – 

4“  lėšos   

 

 5. 

 Socialinių paslaugų 

centro tėvų 

savipagalbos grupės 

veikla. Skurstančių 

šeimų aprūpinimas 

maisto produktais iš 

Maisto banko. 

Dalinimasis savo 

patirtimi, paskaitos,  

sporto, meno, muzikos 

užsiėmimai siekiant 

sugrąžinti pasitikėjimą 

savimi, padėti gyventi 

kitokį gyvenimo būdą, 

susigrąžinti paimtus 

vaikus, psichologo 

paslaugos - apie 40 

tėvų. Paramos maisto 

produktais dalijimas 

kiekvieną savaitę. 

Socialinių paslaugų 

centras 

 

I-IV ketvirčiai 
 

 

 

 

 

 

6. 

 Organizuoti tęstinį 

renginį „Kūčių ramybės 

popietė“ 

Renginys skirtas gilinti 

etnografines žinias, 

akcentuoti šeimos 

vertybes, gerinti tėvų ir 

vaikų santykį. Renginio 

metu ruošiamas vaišių 

stalas su tradiciniais 

Kūčių patiekalais. 

Renginyje dalyvaus 30 

Vaikų dienos centrą 

lankančių vaikų, jų 

Socialinių paslaugų 

centras 

IV ketvirtis 

  Projekto 

„Vaikystės 

vaivorykštė – 

4“  lėšos“   

 



šeimų nariai. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 Organizuoti renginį 

„Kalėdų stebuklas “ 

Renginys skirtas VDC 

lankytojams atskleisti 

tikrąją Šv. Kalėdų 

prasmę, ugdant vaikų 

dorines savybes. 

Ruošiantis renginiui 

vaikams lavinami darbo 

nedidelėse grupelėse 

įgūdžiai, saviraiškos, 

kūrybiniai gebėjimai, 

teigiamas ir socialus 

gyvenimo būdas. 

Renginyje dalyvaus 30 

Vaikų dienos centrą 

lankančių vaikų, jų 

šeimų nariai. 

Socialinių paslaugų 

centras 

IV ketvirtis 

  Projekto 

„Vaikystės 

vaivorykštė – 

4“  lėšos“    

 

8. 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

finansuojama 

pagalbos į namus 

paslauga. 

Teikti pagalbos į namus 

paslaugas, apimančias 

informavimą, 

konsultavimą, 

tarpininkavimą ir 

atstovavimą, 

bendravimą, maitinimo 

organizavimą, pagalbą 

tvarkant namus, asmens 

higieną ir priežiūrą, 

ūkio darbus, asmens 

lydėjimą į įvairias 

socialines, švietimo, 

sveikatos, reabilitacijos, 

kultūros ir kitas 

Tikslinė grupė – 30 

asmenų, gaunančių 

pagalbą į namus. 

Socialinių paslaugų 

centras 

I-IV ketvirčiai 

28904 Eur 



įstaigas, 

pasivaikščiojimą, 

asmens priežiūrą dienos 

metu. 

 
 

ĮGYVENDINTI IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ FINANSUOJAMUS PROJEKTUS 

 

1. Projektas vaikų dienos centrams „Vaikystės vaivorykštė 4“ 

 

Finansuojama 

Lietuvos 

Respublikos  

socialinės apsaugos 

ir darbo 

ministerijos lėšomis 

Teikti dienos socialinės 

priežiūros paslaugas 

Vaikų dienos centrą 

lankantiems vaikams, 

vykdyti prevencinę 

veiklą 

VDC lankančių vaikų 

užimtumo, edukacinė, 

prevencinė, ugdomoji 

veikla. 

Projekte numatomas 

vaikų skaičius – 15 

 

Socialinių paslaugų 

centras 
I-IV ketvirčiai     11251  Eur 

2. 
 

Projektas „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ 

 

 

INTERREG V-A 

Lietuvos – Lenkijos 

programos lėšos 

Pirmojo tarptautinio 

INTERREG V-A 

Lietuvos – Lenkijos 

programos projekto, 

skirto Alytaus, Varėnos 

rajono ir Elko miestų 

(Lenkijos Respublika) 

bendruomenėms. 

Pagrindinis projekto 

„Augančios socialinės 

pasienio iniciatyvos“ 

įtraukti socialinius 

darbuotojus ir 

pažeidžiamas grupes, 

Tikslinė grupė - gausios 

šeimos, socialiniai 

darbuotojai, negalią 

turintys asmenys, 

bendruomenės nariai - 

117 asmenų. 

Projekto vadovas, 

Finansininkė Vida 

Vilkinienė. 

I-II ketvirčiai 
   21700  Eur 

   



suorganizuojant jiems 

mokymus, studijų 

vizitus; 

Bendros veiklos 

nukreiptos ir 

infrastruktūros 

sutvarkymui Alytaus 

miesto socialinių 

paslaugų centre, Elko 

mieste, įrangos 

įsigijimui Varėnos 

socialinių paslaugų 

centre. 

3. 
 

Projektas „Atvertas langas į pasaulį Luko (Elk) ir Alytaus vaikams“ 

 

 

INTERREG V-A 

Lietuvos – Lenkijos 

programos lėšos 

Pirmojo tarptautinio 

INTERREG V-A 

Lietuvos – Lenkijos 

programos projekto, 

skirto Alytaus, Varėnos 

rajono ir Elko miestų 

(Lenkijos Respublika) 

bendruomenėms. 

Pagrindinis projekto 

„Augančios socialinės 

pasienio iniciatyvos“ 

įtraukti socialinius 

darbuotojus ir 

pažeidžiamas grupes, 

suorganizuojant jiems 

mokymus, studijų 

Tikslinė grupė – 

socialinės rizikos 

vaikai, jaunuoliai, jų 

šeimos  –  

185 asmenys. 

Projekto vadovas, 

Finansininkė Vida 

Vilkinienė. 

I-IV ketvirčiai 20800 Eur 



vizitus; 

Bendros veiklos 

nukreiptos ir 

infrastruktūros 

sutvarkymui Alytaus 

miesto socialinių 

paslaugų centre, Elko 

mieste, įrangos 

įsigijimui Varėnos 

socialinių paslaugų 

centre. 

 

 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, 

pavaduojanti direktorę                                                                                                                                                 Asta Graužinienė  

                                                                           

Finansininkė                                                                                                                                                                 Vida Vilkinienė                                                           



 


