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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ (DIREKTORIŲ) VEIKLOS ATASKAITA
2019 m.
JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO DIREKTORĖS
LINOS TREBIENĖS
I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Jaunuolių dienos centras (toliau-JDC) – biudžetinė socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 iki 40
metų, teikianti dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas. Ugdome žmogų, kuris
gebėtų kiek galima savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į
visuomenę.
Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000235, išduota 2014-09-19, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Licencijos rūšis: institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su
negalia
Jaunuolių dienos centro vizija (raison d’etre –būties tikslas): draugiškas, jaukus, saugus, pokyčiams ir naujovėms

atviras dienos socialinės globos centras, puoselėjantis savo tradicijas ir kultūrą, skatinantis nuolatinę savo
paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą.
.
Centro pagrindinė veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis
veikla, kodas 88.10 pagal EVRK 2 red..
Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59 pagal EVRK 2 red..
Paslaugų gavėjai (toliau -PG).
Patvirtintas maksimalus paslaugų gavėjų skaičius-70.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. 1-317 „Dėl savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-342 „Dėl vietų skaičiaus, dienos maitinimo kainos, teikiamų socialinių paslaugų sąrašo
Jaunuolių dienos centre patvirtinimo“ pakeitimo..
PG skaičius
metų pradžioje
metų pabaigoje

65
68

Lytis
Vyr. Mot.
33
32
35
33

Amžius
Vyriausias Jauniausias
43
19
43
19

Amžiaus vidurkis
31
31

Lankytojų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį:
Darbingumas
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Lankytojų kaita: priimta lankytojų – 4; pašalinta lankytojų – 1.
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Įstaigos efektyvumas:

Efektyvumo proc. ketvirčiais

Vidutinis lankytojų skaičius per dieną

Metinis Jaunuolių dienos centro efektyvumas 2019 m. – 81 proc. Vidutinis lankytojų skaičius per dieną – 54.
Darbuotojai.
Jaunuolių dienos centre patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 43, vadovaujantis Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-78 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Jaunuolių dienos
centre patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1—319 pripažinimo netekusiu galios“.
Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai
apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. A1-317 „Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai" (Suvestinė redakcija nuo
2018-01-01) 6. punktu. Dienos socialinę institucijoje globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai
(pareigybėmis):
Turi būti
Pareigybių intervalas
min
max
Suaugęs asmuo
su negalia

Socialinis darbuotojas

Suaugęs asmuo
su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

Viena

įstaiga

Individualios priežiūros personalas
Individualios priežiūros personalas
Vadovo pavaduotojas socialiniams
reikalams

0,1
0,12
0,07
0,5
0,5

0,22
0,25
0,17
1

gavėjų
sk

29
41

1
70
Iš viso specialistų

min

max

Esama
padėtis

2,9
3,48
2,87
20,5

6,38
7,25
6,97
41

5
4
5
21,75

30

62

1
36,75

Dir pav. %
išraiška pagal
negalią

41
59

Kvalifikacija
8 socialiniai darbuotojai ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui turi vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę
kategoriją; 2 socialiniai darbuotojai neturi kvalifikacinės kategorijos, bet planuoja ją įgyti 2020 metais.
Visi jaunuolių dienos centro darbuotojai įregistruoti Informacinėje sistemoje socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir
atestacijos duomenims kaupti (SDDKAIS).
Personalo kaita: įdarbinta – 4; atleista – 2.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymu (2011 m. birželio 22d. Nr. XI-1500) Jaunuolių dienos
centre 2019 m. dirbo 14 savanorių.
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II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Nacionaliniai socialinės politikos faktoriai.
Pagrindiniai socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai: įstatymai; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai.
Miesto socialinės politikos faktoriai.
•

Vadovaujantis Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano socialinės ekonominės būklės analize
Prioritetas mieste teikiamas pigesnių ir efektyvesnių paslaugų namuose bei dienos užimtumo centruose teikimui, o
ne stacionarioms paslaugoms. Miestui yra aktuali socialinių paslaugų tinklo plėtra, įkuriant trūkstamas įstaigas ar
esamose įstaigose sudarant galimybes teikti trūkstamas paslaugas, kas užtikrintų socialinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę.

•

Panevėžio m. savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos, vadovaujantis kasmet sudaromu Panevėžio miesto
savivaldybės socialinių paslaugų planu. 2019 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-236. Pagal šį planą Jaunuolių dienos centro veikla 2019
m. nepateko į prioritetines socialinių paslaugų krypčių sąrašą. Šiame dokumente numatyti šie uždaviniai Jaunuolių
dienos centrui -Teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugų institucijoje

Ekonominiai faktoriai
Jaunuolių dienos centras gauna pakankamą finansavimą įstaigos veiklai užtikrinti.
Siekiama nuolat gerinti materialinę ir techninę įstaigos būklę.
Siekiama pritraukti ES fondų paramą, kad užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
Socialiniai faktoriai
Neigiamas visuomenės požiūris į proto negalios asmenį.
Dienos socialinės globos paslaugos nėra prioritetinė socialinių paslaugų rūšis nacionaliniu ir regioniniu aspektu.
Tarptautiniai faktoriai
Pagrindiniai socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai: Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija; Europos
Socialinė chartija; 2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių”.
Jaunuolių dienos centras turi galimybę įgyvendinti Europos sąjungos projektus orientuotus į tarptautinį proto negalios
jaunimo ir su jaunimu dirbančių darbuotojų mokymąsi. Šių projektų metu dalinamasi gerąja patirtimi, inovatyviais
neformalaus ir savaiminio mokymosi metodais.
Vietos faktoriai. Jaunuolių dienos centras turėjo pasitvirtinęs 2019 metų veiklos programą, kurioje, atsižvelgus į
strateginius įstaigos planus, socialinių paslaugų teikimo politiką, bendruomenės poreikius, buvo aiškiai nustatyti metiniai
įstaigos tikslai bei uždaviniai, apibrėžti prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti. Programa buvo siekiama, įgyvendinant
valstybinę socialinių paslaugų teikimo politiką, teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas, atitinkančias nuolat
kintančias visuomenės reikmes, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
2019 metų veiklos programą įgyvendino Jaunuolių dienos centro administracija, socialiniai darbuotojai, socialinių
darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinių paslaugų teikimo procese dalyvaujantys specialistai, klientai ir jų šeimos nariai.
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III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Veiklos tikslų įgyvendinimas
Veika. Įgyvendinant 2019 metų veiklos programą, buvo siekiama gerinti JDC paslaugų kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir
vystytis, kad paslaugų gavėjams būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.
Reikšmingiausi pokyčiai 2019 m.
Paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų gavėjų įgalinimas:
- Jaunuolių dienos centrui buvo suteiktas EQASS sertifikatas. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services)
– tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių
paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS
sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus. EQUASS
sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos
yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos
veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus
suinteresuotųjų šalių konsorciumas.
- Paslaugų gavėjų savarankiškumo ir ikidarbinių įgūdžių lavinimas. Projektas Solidarumo Kava; savanorystė Maisto
banke; savanorystė Šv. Juozapo globos namuose
JDC teikiamos paslaugos
Jaunuolių dienos centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašas patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-342 „Dėl vietų skaičiaus, dienos maitinimo kainos, teikiamų socialinių paslaugų sąrašo
Jaunuolių dienos centre patvirtinimo“. Yra išskiriamos šios pagrindinės paslaugų grupės: dienos socialinė globa, transporto
organizavimas.
Pagal tvarkaraštį Jaunuolių dienos centre organizuojamos veiklos, orientuotos į lankytojų socialinių įgūdžių ugdymą;
laisvalaikio organizavimą, neformalų mokymąsi, sveikatingumą:
- Socialinių ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo veikla: namų ruoša, integracija, gėlininkystė, keramika.
- Užimtumo veikla: muzika, teatras, dailė, fotografija.
- Sveikatinimo veikla: baseinas, rytinė mankšta, sportinė veikla, šokiai, aerobika, sveikastingumas.
- Pažintinė veikla: IT, lengvas skaitymas, pokalbių klubas, ekskursijos, išvykos, projektinė veikla, bendrasis raštingumas.
- Darbinė veikla: darbo studija, savanorytė, Solidarumo Kava.
Papildomai lankytojai su sunkia negalia gauna šias paslaugas:
- asmens higienos: apiplovimas po tualeto, sauskelnių keitimas, seilėtekio valymas, seilinukų keitimas, šukavimas.
- aplinkos švaros palaikymo: vežimėlio valymas, stalų, grindų valymas po seilėtekio;
- maitinimo: maisto smulkinimo, valgydinimo, girdymo;
- aprengimo –nurengimo: atvykus į centrą, išvykstant, einant į lauką, rūbų pakeitimas po tualeto procedūrų;
- žmogiškųjų išteklių: įkėlimas - iškėlimas iš vežimėlio, ant tualetinio stalo, į dušą, ant unitazo- reikalingi du papildomi
darbuotojai; judėjimo aplinkoje – reikalingas vienas papildomas darbuotojas;
- individualios veiklos: sensomotorika, mankšta, relaksacija, alternatyvi komunikacija.
Transporto paslauga
Paslauga teikiama pagal poreikį asmenims, kurie dėl negalios, socializacijos ar judėjimo problemų negali naudotis
visuomeniniu transportu. Atvežimas į įstaigą ir parvežimas į namus.
Automobilis VW LT-35; Valstybinis Nr.: BGG 806; Pagaminimo metai: 2005; 14 vietų:11 vietų keleiviams, 1 vieta
vairuotojui, 2 vietos vežimėliams. Automobilis per ataskaitinį laikotarpį (sausio- gegužės mėn.) nuvažiavo 9208 km
Automobilis IVECO DAILY; Valstybinis Nr.: LAP 861; Pagaminimo metai: 2019; 19 vietų:14 (19) vietų keleiviams, 1 vieta
vairuotojui, 2 vietos vežimėliams. Automobilis per ataskaitinį laikotarpį (sausio- gruodžio mėn.) nuvažiavo 28142 km.
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Automobilis MERSEDES BENZ SPRINTER; Valstybinis Nr.: EHH686; Pagaminimo metai: 2003; 9 vietų: l (8) vietų keleiviams,
1 vieta vairuotojui. Automobilis per ataskaitinį laikotarpį (sausio- gruodžio mėn.) nuvažiavo 4298,80 km.
Automobiliai per ataskaitinį laikotarpį (sausio- gruodžio mėn.) nuvažiavo 28142 km. km.. Faktinės transporto išlaidos
2019m. – 6,4 tūkst. €
Maitinimo paslauga
Jaunuolių dienos centras lankytojams teikia maitinimo paslaugą.
Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28d. sprendimu Nr. 1-309 „Dėl savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 22d. sprendimo Nr. 1-342 „Dėl vietų skaičiaus, dienos maitinimo įkainio, teikiamų socialinių paslaugų
sąrašo Jaunuolių dienos centre patvirtinimo“ pakeitimo nustatytas dienos maitinimo įkainis vienam paslaugų gavėjui yra
2,70 € (produktams įsigyti įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). Visa kaina 4,05 €
Planinis Jaunuolių dienos centro valgiaraštis 2019 m. patvirtintas 2019 m. sausio 21 d. Jaunuolių dienos centro
direktoriaus įsakymu Nr. V -7.
Lankytojai maitinami 2 kartus per dieną šiltu maistu: Pusryčiai 09:30 val. Pietūs 14:15 val. Vaisiai/ jogurtai/ sūreliai 16:00
val.
Faktinės išlaidos už lankytojų maitinimą 2019 m . 51,7 tūkst. €
Įstaigos vykdytos programos, projektai.
Programa, šaltiniai
Erasmus+ KA2
Erasmus+ KA1
VšĮ Valakupių
reabilitacijos centras
Erasmus+ KA2
ESC
Panevėžio miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo
specialiosios programa
Nordplus Adult
ERASMUS + KA2
ESC
ERASMUS + KA2
ERASMUS + KA2
Erasmus+ KA1

Sutarties Nr.
2018-2-UK01-KA205-048487
2018-1-LT02-KA125-005726
08.4.1-ESFA-V-421-01-0001

Pavadinimas

Trukmė
2018.09.01 – 2020.02.29
2018.08.01 – 2020.07.31

2017-1-DE02-KA204-004167
2018-1-LT02-ESC31-006104

REAL (Real Expressive Artistic Learning )
BE IN (VOLVED)
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant
Equass kokybės sistemą.
STELLA
Solidarumo kava

22-1128

"Į harmoniją ir ramybę terapijos keliu"

2019.05.02 - 2019.10.31

NPAD-2019-10060
2019-1-FR01-KA204-063005
2019-1-ES02-ESC11-013246
2019-1-EL01-KA204-062516
2018-3-ES02-KA205-01227
2018-1-IT01-KA102-006464

Freedom of My Choice
IDA – Inclusive Digital Academy
Give me 5!
Day Centers Without Walls (DCWW)
CREA
MADE IN EUROPE +

2019.06.01 – 2021.05.31
2019.12.01 – 2022.08.31
2019.10.23-2019.12.21
2019.11.01 – 2021.04.30
2019-02-01-2020-12-31
2019.06.08 219.06.22

2017.09.11 – 2021.12.31
2017.11.01 – 2019.10.31
2019.03.01 – 2020.02.29

Sauga ir sveikata: paruoštas ir įgyvendintas 2019 m. Jaunuolių dienos centro darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo
priemonių planas, orientuotas į sveiko, saugaus ir atsakingo už savo sveikatą darbuotojų kolektyvo formavimą.
Jaunuolių dienos centro patalpos ir darbui naudojami įrenginiai pagal įtaką darbuotojų traumatizmui ir profesiniam
sergamumui rizikos nesukelia ir pilnai atitinka teisės aktų keliamiems reikalavimams. Darbo vietos įrengtos taip, kad jose
dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų
rizikos veiksnių. Įrengiant darbo vietas įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Jaunuolių dienos centre naudojamos tik
techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
Esami elektros įrenginiai, darbuotojų darbo vietos, gaisro nustatymo ir gesinimo galimybės, išėjimai (atsarginiai išėjimai),
patalpų apšvietimas, tvarka pagrindinėse ir pagalbinėse patalpose yra geri.
Per paskutiniuosius 5 metus įstaigoje nebuvo užregistruota profesinių susirgimų.
2019 m. Jaunuolių dienos centre neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo darbe.
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Metodinė veikla:
Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m.
birželio 19 d. įsakymu, Jaunuolių dienos centras patvirtintas Socialinio darbo metodiniu centru. Pažymėjimo Nr. 5.
Statusas galioja iki 2023-06-19.
Patvirtintos šios Kvalifikacijos kėlimo programos:
Tvirtinimo data
2016-02-29
Galioja iki 2021 m. vasario 29 d.

Programos pavadinimas
Proto negalios asmenų įgalinimas suprasti grafinę
informaciją.

2016-06-29
Galioja iki 2021 m. birželio 29 d.
2019-08-27
Galioja iki 2024 m. rugpjūčio 27 d.

Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros
personalui, dirbančiam su sutrikusio intelekto žmonėmis
Lytinis švietimas ir seksualinis ugdymas – 2

2019-09-04
Galioja iki 2024 m. rugsėjo 4d.

Paslaugų gavėjų teisių gynimas – svarbus socialinių
paslaugų įstaigos kokybės garantas

Programos kodas
Registracijos Nr.
SD16021800331
Programos kodas SD20160028
Registracijos Nr. IPP1606130353
Programos kodas IPP2016007
Registracijos Nr.
SD19072500622
Programos kodas SD20190154
Registracijos Nr.
SD19072300619
Programos kodas SD20190155

2019 m. vykdyti 3 kvalifikacijos kėlimo mokymai ir išduoti pažymėjimai.
Bendras kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvių skaičius: 23 asmenų.
Išduotų pažymėjimų dalyviams Nr. nuo 1603 iki 1625.
Išduotų pažymėjimų lektoriams Nr. Nuo 84 iki 89.
Jaunuolių dienos centro finansavimo šaltiniai 2019 m.
Šaltinis
Savivaldybės biudžeto
VB (deleg. f-joms sunkia negalia)
Biudžetinių įstaigų pajamos

Suma tūkst. €

Viso

210,9
274,8
61,0
546,7

Paslaugos kaina, kainos sandara ir teisinis pagrindas
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-375 „Dėl savivaldybės tarybos 2015 m.
lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-297 pakeitimo“, patvirtintos socialinės globos kainos per mėnesį Jaunuolių dienos centro
vienam paslaugų gavėjui:
470,00 Eur paslaugų gavėjui su negalia;
660,00 Eur paslaugų gavėjui su sunkia negalia.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-80 „Dėl savivaldybės tarybos 2017 m.
lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-375 „Dėl savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-297 pakeitimo“
papildymo, patvirtinta kaina paslaugų gavėjui, turinčiam sunkią negalią ir gaunančiam medicinines paslaugas –

952 Eur.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. 1-179 “Dėl socialinės globos, socialinės priežiūros

kainų ir sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo kainos Panevėžio miesto įstaigose patvirtinimo ir savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-297 pripažinimo netekusiu galios”, patvirtintos socialinės globos
kainos per mėnesį Jaunuolių dienos centro vienam paslaugų gavėjui:
1.1. turinčiam sunkią negalią – 715,00 Eur;
1.2. turinčiam negalią – 540,00 Eur.

2. vienam paslaugų gavėjui sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo kainą per mėnesį (kai reikalinga nuolatinė
sveikatos priežiūros paslauga) – iki 300,00 Eur.
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Jaunuolių dienos centro 2019 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto vertė 144891 €, (likutinė vertė 69940 €)
nematerialiojo turto už 10012 € (likutinė vertė 4859 €).
Ilgalaikis turtas įsigytas 1997 – 2019 m. Įstaigoje naudojamų baldų, įrengimų būklė gera. Patalpos pritaikytos neįgaliesiems
– yra liftas, neįgaliojo keltuvas, laiptų kopiklis.
Trumpalaikio turto 2019 m. gruodžio 31 d. d Jaunuolių dienos centre buvo už 114278 €. Šio turto būklė patenkinama, iš
dalies atitinka jam keliamus reikalavimus.
Faktinė įstaigos išlaidų struktūrą (tūkst. €)
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Mityba
Medikamentai ir medicininės paslaugos
Ryšių paslaugos
Transporto išlaidos
Komandiruotės
Materialiojo turto paprastasis remontas
Komunalinės paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas
Darbdavių socialinė parama pinigais
Ilgalaikis nematerialus turtas. Kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimas
Viso

Suma tūkst. €
441,5
6,4
51,7
3,9
0,6
6,4
0,3
0,4
8,0
2,6
1,8
19,3
3,5
0,3
546,7

Kita svarbi informacija
Savivalda. Yra šios savivaldos ir sprendimų priėmimo formos:
- Metodiniai darbuotojų susirinkimai;
- Bendruomenės susirinkimai;
- Jaunuolių dienos centro tarybos veikla;
- Jaunuolių dienos centro lankytojų tarybos veikla;
- Darbo taryba
Atvirumas visuomenei
Įstaigos pristatymas http://www.slideshare.net/jlalovi/jaunuoli-dienos-centras-7749109
Aktyvus JDC tinklapis www.pjdc.lt
Aktyvus JDC elektroninis laikraštis http://jdc-laikrastis.blogspot.com/
JDC aktyvus socialiniuose tinkluose:
http://www.facebook.com/jaunuoliu.dienoscentras
https://www.instagram.com/jaunuoliu_dienos_centras/
https://www.youtube.com/channel/UCvWItBGckubZrO4psyYoNMg
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2019 metų veiklos vertinimas:

Stiprybės
Projektinė veikla ir papildomų lėšų JDC veiklai pritraukimas
Inovacijos
Kokybė
PG įgalinimas
Nuolatinis mokymasis
Atvirumas visuomenei
JDC savivalda

Silpnybės
Amžiaus cenzo nebuvimas
Bendro naudojimo patalpų neturėjimas
Tikslinis darbas su tėvais
IT raštingumas
Sveikatingumas
Didelis PG skaičius

Galimybės
Tobulėjimas, savirealizacija
Savivaldūs sprendimai
Veiklų ir išvykų įvairovė
Nauja partnerystė
JDC- unikali socialinių paslaugų įstaiga respublikos mastu
PG šeimų įtraukimas- aktyvesnė Tėvų akademijos veikla

Grėsmės
Individualios veiklos trūkumas
Didėjantis PG amžiaus skirtumas
Užkrečiamų ligų, konfliktų, pervargimo reiškinių
augimas dėl didelio PG skaičiaus ir mažų patalpų

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
2020 M. TIKSLAI: nuosekliai ir efektyviai tobulinti JDC bendruomenės skaitmeninį raštingumą ir modernių technologijų
taikymą veikloje, diegti naujus metodus PG sveikatinimui ir sportinio aktyvumo didinimui.
2020 PRIORITETAI:
• Darbuotojų akademija
• Anglų kalbos mokymasis siekiant gerinti tarptautinių projektų kokybę
• Komandinio darbo tobulinimas
• Projektinės veiklos plėtojimas: lėšų pritraukimas, inovacijos ir kokybė
Lina Trebienė, 2020 m. sausio 22 d.
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