
 
 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO STIPRYBĖS 

 

Kiekvienais metais Jaunuolių dienos centre ( toliau - JDC) atliekamas vidaus įsivertinimas, kurio metu 

nustatomos stipriosios įstaigos pusės pagal SSGG metodiką. 2017 m. įstaigos stiprybės: 

 

Stiprybė Pagrindimas 

Aukšta socialinių darbuotojų 
kvalifikacija 

visi socialiniai darbuotojai turi vyr. socialinio darbuotojo 
kvalifikacinę kategoriją 
 

Kiekvienais metais vykdomas JDC 
veiklos vertinimas 

Tik įsivertinus galima matyti tobulintinas sritis ir jas tobulinti. 
 

Įstaiga yra pažangi lyginant su 
kitomis tokio tipo įstaigomis  

Įgyvendiname daug tarptautinių projektų, lankome tokio tipo  
 

Aktyvi JDC savivaldos veikla Turime JDC tarybą (darbuotojai+ paslaugų gavėjų tėvai/artimieji), 
JDC paslaugų gavėjų tarybą, Darbo tarybą.   Savivalda labai aktyvi, į 
siūlymus ir pageidavimus JDC administracija visada atsižvelgia. 
 

Paslaugų gavėjų motyvacija lankyti 
įstaigą 

Aukštas įstaigos efektyvumo procentas ( 87%) 
 

Įstaigos verslumas - gebėjimas 
pritraukti papildomų lėšų 

Vykdome daug tarptautinių projektų. Ši veikla turi didelį poveikį 
įstaigos veiklos kokybės gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 
 

Labai geri darbuotojų ir paslaugų 
gavėjų santykiai 

Įstaigoje nėra įvykę didelių konfliktų, negauta nusiskundimų dėl 
darbuotojų veiklos. Šilta ir draugiška atmosfera. Tarpusavio 
pasitikėjimas ir saugumas. Tai įrodo paslaugų gavėjų ir jų šeimos 
narių anketų ir klausimynų rezultatai. Vidaus audito išvados 
 

Socialinio darbo Metodinio centro 
veikla 

JDC darbuotojai nuolat tobulėja ir mokosi vykdydami Socialinio 
darbo metodinio centro veiklą. Rengia kvalifikacijos kėlimo ir 
pasidalinimo gerąja patirtimi seminarus. 
JDC kvalifikacijos kėlimo seminarai yra aukštos kokybės ir labai 
paklausūs. Vertinama pagal seminarų dalyvių anketas- grįžtamąjį 
ryšį. 
 

Aukšta teikiamų paslaugų kokybė, 
atitinkanti paslaugų gavėjų 
poreikius 
 

Jaunuolių dienos centre  diegiama Europos socialinių paslaugų 
kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) 
 

JDC veiklos sklaida ir visuomenės 
požiūrio keitimas į sutrikusio 
intelekto asmenį 
 

JDC labai aktyvus e-erdvėje ir socialiniuose tinkluose: 
El.- svetainė  www.pjdc.lr 
FB profilis: https://www.facebook.com/Jaunuoli%C5%B3-Dienos-
Centras-323700284494685/ 
Instagram: https://www.instagram.com/jaunuoliudienos/ 
Youtube kanalas: 
https://www.youtube.com/channel/UCvWItBGckubZrO4psyYoNMg 

http://www.pjdc.lr/
https://www.facebook.com/Jaunuoli%C5%B3-Dienos-Centras-323700284494685/
https://www.facebook.com/Jaunuoli%C5%B3-Dienos-Centras-323700284494685/
https://www.instagram.com/jaunuoliudienos/
https://www.youtube.com/channel/UCvWItBGckubZrO4psyYoNMg


 
 

Blogas: http://jdc-laikrastis.blogspot.lt/ 
 

Tikslingai taikomos IKT įstaigos 
veiklos procese 

JDC kuriama e-bendruomenė, kuri IT pagalba gali gauti visą 
reikiamą informaciją realiuoju metu ir keistis idėjomis. 
 

Tradicijų puoselėjimas JDC mugės, Tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis, EST savanoriai 
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