Socialinio darbo metodinių centrų
metodinės veiklos organizavimo bei
vertinimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 2
SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO
(Įstaigos pavadinimas)
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Eil.
Nr.

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Veiklos neįvykdymo
Pastabos
priežastys
(pildoma, jeigu
veiklos plane
numatyta veikla
nebuvo vykdyta)
1. Organizuota pažangiais ir naujoviškais socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodais grįsta įstaigos veikla
JDC veiklos kokybės gerinimas Suorganizuoti 32 metodiniai susirinkimai
Gerinama JDC veiklų su PG kokybė.
taikant Europos socialinių paslaugų įstaigos veiklos kokybės gerinimui. 23 vidiniai
Keliama JDC darbuotojų kvalifikacija,
kokybės
užtikrinimo
sistemą mokymai įstaigos darbuotojams bei PG .
gilinamos PG žinios.
(EQUASS)
Įtraukta: 43 JDC darbuotojai.
70 PG.
Pradėta įgyvendinti organizacijos Įtraukta 10 socialinių darbuotojų.
Išspręstos dvi iškeltos problemos. Gerėja
socialinių darbuotojų Intervizija.
darbo kokybė ir mikroklimatas organizacijoje.
PG įtraukti į nuotolinių veiklų Įtraukta 70 PG.
PG įpareigojami pasiruošti nuotolinei veiklai.
planavimą
ir
organizavimą
Taip ugdomas savarankiškumas, pasitikėjimas
savarankiškai.
savimi, kūrybiškumas, planavimo įgūdžiai,
atsakomybės jausmas.
PG savanorystė maisto banke.
Įtraukti 4 PG.
PG atsakomybės ir pagalbos kitam jausmo
ugdymas, savarankiškumas, bendradarbiavimo
galimybė.
Įsteigtas PG bėgikų klubas.
Įtraukti 10 PG.
Fizinė ir emocinė sveikata, ištvermė,
pasitenkinimas.
Projektas E-sprendimas.
Įtraukti 60 PG
Galimybė PG savarankiškai užsisakyti kavinėje https://play.google.com/store/apps/d
per turimą mobilią programėlę.
etails?id=com.app.jaunuolis
2. Analizuota savo įstaigos vykdoma veikla, taikyti pažangūs socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodai, kaupti gerosios patirties pavyzdžiai, apibendrinti
rezultatai ir skleisti kitoms socialinių paslaugų įstaigoms
Veiklos pavadinimas
(pagal veiklos planą)

Pasiekti kiekybiniai rodikliai

Pasiekti kokybiniai rodikliai

2
2.1

Tėvų akademija

Įtraukta 19 PG tėvų.

2.2

Integracijos akademija

40 PG.

2.3

Lafadienis

Įtraukta 60 PG.

2.3.

IDOSPORT projekto rezultatas –
įdiegta
nauja
individualaus
sportavimo programa PG.

Įtraukta 70 PG.

2.4.

Muzikos
terapijos
praktikos metodai.
Spalvoti artistai.

Įtraukta 70 PG.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

3.1

3.2
3.3.
3.4.

patyriminės

Virtualus
tarptautinis
festivalis.
Pižamų vakarėlis.

Bendraminčių ratas, iškilusių problemų
sprendimas, psichologinės konsultacijos,
edukacijos.
Savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir
orientavimosi aplinkoje gebėjimai, mokymasis
savarankiškai pasirūpinti savimi.
PG vieną kartą į mėnesį savarankiškai planuoja
ir organizuoja dieną pagal savo pomėgius.
Palaikoma gera fizinė forma bei sveikata.
Individualūs pratimai pritaikomi kiekvienam
asmeniškai. Sporto programa prieinama net ir
sunkią negalią turintiems PG.
Padeda atsipalaiduoti, suprasti muziką,
nusiraminti išlieti emocijas.
Kūrybiškas darbo metodas teatro veikloje su
PG. Padeda įsikūnyti į vaidmenį, išreikšti
emocijas, atsipalaiduoti.
Virtualus festivalis nekelia streso, padeda
atsipalaiduoti, stebėti ir mokytis iš kitų.
Neformalus bendravimas padeda atsipalaiduoti,
surasti bendrus pomėgius, užmegzti naujus
ryšius.
IT žinių gilinimas, kūrybiškumas.
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-

-
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-

Savęs realizavimas, pasitikėjimas, emocijų
raiška, svajonės įgyvendinimas.
Mokymasis naudotis navigacija ir internetiniu
žemėlapiu, virtualus keliavimas.
Judesio ir ištvermės lavinimas, IT lavinimas,
nauja patirtis.
Mokymasis teatrališkai judėti, reikšti emocijas.

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Konsultuota ir teikta metodinė pagalba kitoms socialinių paslaugų įstaigoms
4 tarptautiniai partnerių susitikimai.
Pasidalinta efektyviais darbo metodais dirbant
Viso 23 dalyviai.
su sutrikusio intelekto jaunimu.

-

-

1 tarptautinė konferencija. Įtraukti 133 dalyviai

Gerosios patirties sklaida.

-

-

2 tarptautiniai susitikimai. Įtraukta 36 dalyviai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

2 tarptautiniai susitikimai.
Įtraukta 28 dalyviai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukta 70 PG.

teatrų

Įtraukta 10 skirtingų organizacijų. Apie 130
dalyvių.
Įtraukta 15 PG.

Interaktyvus
IT
advento
kalendorius.
Virtualūs teatralų apdovanojimai.

Įtraukta 70 PG.

Interaktyvi veikla „Ras savo miestą
mano mieste“
Nuotolinės karatė treniruotės.

Įtraukta 10 PG.

Šokio judesio technika teatrinėje
veikloje.

Įtraukta 70 PG.

Projekto
„#IDoSport:
facing
Intellectual Disabilities Through
sport“ partnerių susitikimai.
Projekto „Day Centres Without
Walls“ partnerių susitikimai.
Projekto „Freedom of My Choice“
partnerių susitikimai.
Projekto „IDA“ partnerių susitikimai.

Įtraukta 70 PG.

Įtraukta 60 PG.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

Projekto „#UAN Sport“ partnerių
susitikimai.
Projekto
DDSKILLS
partnerių
susitikimas.
Tarptautinių savanorių nuotolinis
susitikimas su Panevėžio Vilties
gimnazistais.
Tarptautinių savanorių nuotolinis
susitikimas
su
Panevėžio
J.
Balčikonio gimnazistais.
Dalyvavimas
life
transliacijoje
internete – gerosios patirties sklaida
apie spec. poreikių turinčio jaunimo
įtraukti į veiklas.
Eurodesk
partnerių
nuotolinis
susitikimas.
Renginys
Europos
solidarumo
korpuso „Patirčių tinklas“
Tarptautinių savanorių nuotolinis
susitikimas su Panevėžio Šaltinio
progimnazijos gimnazistais.
DYVO
tarptautinis
partnerių
susitikimas nuotoliniu būdu.
DUOday projektas.

3
1 tarptautinis susitikimas.
Įtraukta 32 dalyviai.
1 tarptautinis susitikimas. Įtraukta 18 dalyvių.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Gerosios patirties sklaida.

-

-

1 susitikimas. Įtraukta 39 dalyviai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

1 susitikimas. Įtraukta 24 moksleiviai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukta apie 300 sekėjų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukta apie 100 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukta apie 60 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukta 30 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

2 nuotoliniai susitikimai.
Įtraukta 23 asmenys.
Įtraukta 36 PG.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Gerosios patirties sklaida.

-

-

3.15.

Susitikime pušynėlyje.

Įtraukta apie 250 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

3.16.

Įtraukta apie 30 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukti 3 PG ir 2 darbuotojai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

Įtraukti 4 PG ir 2 darbuotojai.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

3.19.

Pranešimas
socialinio
verslo
organizuotoje
konferencijoje
„Solidari kava“
PG
savanorystė
Italijos
organizacijoje.
YE
mediAbility
susitikimas
Lenkijoje.
Kalbų diena ir savanorystė.

Įtraukta apie 30 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

3.20.

I&D Forum Belgijoje.

Įtraukta apie 200 asmenų.

Gerosios patirties sklaida.

-

-

3.21.

Kalėdinių meduolių dekoravimo Įtraukta 20 vaikų.
Gerosios patirties sklaida.
edukacijos organizavimas.
4. Organizuoti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai
Socialinio
darbo
pagrindai Suorganizuoti 2 mokymai. Mokymuose
Mokymai skirti individualios priežiūros
individualios priežiūros personalui, dalyvavo 11 asmenų.
personalui.
dirbančiam su sutrikusio intelekto
žmonėmis. IPP2016007

-

3.17.
3.18.

4.1

-

4
Paslaugų gavėjų teisių gynimas – Suorganizuoti 6 mokymai. Mokymuose
Mokymai skirti socialiniams darbuotojams.
svarbus socialinių paslaugų įstaigos dalyvavo 385 asmenys.
kokybės garantas. SD20190155
4.3.
Teatrinės veiklos poveikis sutrikusio Suorganizuoti 3 mokymai. Mokymuose
Mokymai skirti socialiniams darbuotojams.
intelekto asmenų emociniam ir dalyvavo 85 asmenys.
socialiniam stabilumui
4.4.
Proto negalios asmenų įgalinimas Suorganizuoti 2 mokymai. Mokymuose
Mokymai skirti socialiniams darbuotojams.
suprasti grafinę informaciją
dalyvavo 48 asmenys.
5. Rengtos ir įgyvendintos socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos bei registruotos teisės aktų nustatyta tvarka
5.1
Nebuvo poreikio
6. Vykdyta kitos šviečiamojo pobūdžio programos (pvz., seminarai, diskusijos, mokymo ciklai pagal specializuotas temas, savanorių priėmimas ir jų konsultavimas), sudarytos
galimybės socialinio darbo studentams atlikti praktiką
6.1
Apsaugos priemonių istruktažas.
JDC darbuotojai – 41.
Mokymai skirti JDC darbuotojams
6.2
Kas yra vidaus kontrolė.
JDC darbuotojai – 40.
Mokymai skirti JDC darbuotojams
6.3
Kas yra neveiksnumas, neveiksnus JDC darbuotojai – 40.
Mokymai skirti JDC darbuotojams
asmuo, globėjas ir globa.
6.4.
Apsaugos priemonių istruktažas.
JDC PG – 61.
Mokymai skirti PG
6.5.
Nelaimingi atsitikimai darbe.
JDC darbuotojai – 39.
Mokymai skirti JDC darbuotojams
6.6.
Sveikatos
priemonių
gerinimo JDC darbuotojai ir PG – 92.
Mokymai skirti PG ir darbuotojams
planas.
6.7.
Antikorupcinė programa
JDC darbuotojai – 40.
Mokymai skirti JDC darbuotojams
6.8.
JDC
veiklos
plano
vidurio JDC darbuotojai – 40.
JDC darbuotojams
vertinimas
6.9.
Tarptautiniai savanoriai
JDC bendruomenė – 5 savanoriai.
Naujos idėjos JDC ir savanoriams
6.10.
Vietiniai savanoriai
JDC bendruomenė – 1 savanoris.
Naujos idėjos JDC ir savanoriams
6.11.
Studentų praktika
JDC bendruomenė – 4 praktikantai.
Nauja patirtis studentams
7. Bendradarbiauta su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį socialinių paslaugų tinklą
7.1
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
1 bendras renginys
Abipusis bendradrbiavimas organizuojant
ugdymo centras
užsiėmimus PG su proto negalia.
7.2
Panevėžio specialioji mokykla2 bendri renginiai
Abipusis bendradrbiavimas organizuojant
daugiafunkcis centras
užsiėmimus PG su proto negalia.
7.3
Panevėžio socialinių paslaugų
Nuotolinis bendradrbiavimas
Abipusis bendradrbiavimas organizuojant
centras
užsiėmimus PG su proto negalia.
7.4.
Panevėžio kolegija
Nuolatinis bendradarbiavimas.
JDC PG skaito paskaitas kolegijos studentams apie įvairias negalias.
JDC priima studentus praktikai.
7.5.
Panevėžio miesto savivaldybės
Nuolatinis bendradarbiavimas.
Geroji patirtis, projektų partneris.
visuomenės sveikatos biuras
7.6.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių Nuolatinis bendradarbiavimas.
Gerosios patirties sklaida.
globos bendrija VILTIS
7.7
Jaunimo tarptautinio
Nuolatinis bendradarbiavimas
Gerosios patirties sklaida, projektų partneris,
bendradarbiavimo agentūra
konsultantas.
4.2

5
7.8.

Švietimo mainų paramos fondas

Nuolatinis bendradarbiavimas

Nuolatinis bendradarbiavimas

7.15.

Panevėžio miesto bendruomeniniai
šeimos namai
Galvakablis

7.16.

UAB Flatyz

Nuolatinis bendradarbiavimas

7.17.

Šeduvos gimnazija

1 renginiai

7.18.

Aha-Tipps & Infos fur junge Leute,
Austrija
VIA e. V., Vokietija
Verein 4YOUgend, Austrija
Society of social psychiatry and
mental healt, Graikija
Volontarimini, Italija
Cooperativa sociale Kara Bobowski

1 projektai

Gerosios patirties sklaida, projektų partneris,
konsultantas.
Pranešimai konferencijose, edukacijos, jaunimo
erdvės.
Europos solidarumo korpuso pristatymas,
pokalbiai apie savanorystę JDC.
Gerosios patirties sklaida per neįgaliųjų
parodas.
Gerosios patirties sklaida edukacijų, mokymų
pagalba.
Gerosios patirties sklaida kartu dalyvaujant
mokymuose, renginiuose, edukacijose.
Gerosios patirties sklaida per bendrus
renginius, edukacijas.
Verslo partneris, suteikiantis darbinių įgūdžių
praktiką PG su proto negalia.
Verslo partneris, suteikiantis darbinių įgūdžių
praktiką PG su proto negalia.
Gerosios patirties sklaida kartu mokantis
šokios meno su proto negalios jaunimu.
Gerosios patirties sklaida, projektų partneris

7.9.

Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Vyturio progimnazija

Nuolatinis partneris

1 projektas
1 projektai
1 projektas

Gerosios patirties sklaida, projektų partneris
Gerosios patirties sklaida, projektų partneris
Gerosios patirties sklaida, projektų partneris

-

-

1 projektai
1 projektas

Gerosios patirties sklaida, projektų partneris
Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

Comite UFCV de la Loire,
Prancūzija
Österreichischer Jungarbeiterbund
Austrija
Medis 5 Švedija
Myndigheten för tillgängliga medier
– MTM Švedija
ESTIA Support and Social Care
Centre Graikija
Panhellic Association of Adapted
Sports + Cultural Activities Graikija
Foundation for research and
technology Hellas – (FORTH)
Graikija

1 projektas

Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

1 projektas

Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

1 projektas
1 projektas

Geroji patirtis, projektų partneris
Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

1 projektai

Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

1 projektai

Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

1 projektas

Geroji patirtis, projektų partneris

-

-

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.

Panevėžio turizmo informacinis
centras
Panevėžio miesto fotografijos
galerija
Atviras jaunimo centras

Nuotolinis bendradarbiavimas įtraukiant
tarptautinius savanorius
Nuolatinis bendradarbiavimas
Nuolatinis bendradarbiavimas
Nuolatinis bendradarbiavimas

Nuolatinis bendradarbiavimas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7.31.

ANTIGONE Graikija

8.1

4Y

8.2

Galimybės skirtos visiems

8.3

Teatro studijos metodikų rinkinys

8.4.

Interaktyvus IT veiklos advento
kalendorius

8.5.

Anglų-Lietuvių kalba

8.6.

Powerpoint
pristatymas
„Sceninis nerimas“

8.7.

Virtuvės ABC elektroninis žurnalas

Geroji patirtis, projektų partneris
8. Parengti metodiniai leidiniai socialinio darbo srityje
https://erasmus-plius.lt/wpOrganizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
content/uploads/2021/12/Leidinys-ypatingasjaunimu ir turinčios mažai tarptautinių projektų
vadovas-ypatingiems.pdf
patirties.
https://www.jtba.lt/biblioteka/galimybesOrganizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
skirtos-visiems-leidinys-organizacijomsjaunimu ir nežinančios, kaip visavertiškai jį
dirbancioms-su-specialiuju-poreikiu-turinciuįtraukti į projektinę veiklą.
jaunimu/
https://sites.google.com/view/jdcteatras/pagrin Organizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
dinisjaunimu teatrinėje ir kitose veiklose.
puslapis?fbclid=IwAR1bfOdduwbrVdIMfdz89
m-VaP_HYO4h4GiYpXPYGgUl1bkA9H0PTxK
2-I
https://calendar.myadvent.net/?id=5d40d2a850 Organizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
8e68301ec43a849f21405f&fbclid=IwAR1p7jaunimu.
2gIewTFr5CD9c40u6MJDVGdWh4iK737TP
G1JeNVina3zvh49qLU40
https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/video Organizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
s/512742669733421
jaunimu ir tarptautiniais savanoriais
120 asmenų.
Organizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
jaunimu ir dalyvaujančios įvairiuose
pasirodymuose
https://www.facebook.com/JaunuoliuDC/video Organizacijos dirbančios su sutrikusio intelekto
s/1234114137085388
jaunimu namų ruošos veikloje
1 projektas

PG

Direktorius
____________________________________
(Atsakingo asmens pareigos)

______________________________
(Parašas)

Lina Trebienė
(Vardas Pavardė)
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