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SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO 

                                                                           (Įstaigos pavadinimas) 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai  

(Kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai) 

Atsakingi asmenys Įvykdymo   

terminas 

Pastabos 

1. Organizuoti pažangiais ir naujoviškais socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodais grįstą įstaigos veiklą 

1.1 JDC veiklos kokybės gerinimas taikant 

Europos socialinių paslaugų kokybės 

užtikrinimo sistemą (EQUASS) – 

naudojantis kokybės standartais nuolat 

tobulinti įstaigos veiklos kokybę. 

Nuolatinis įstaigos veiklos 

kokybės gerinimas – vertinama 

pagal metinius  veiklos 

vertinimus. 

Kasmet vykdomi 6 skirtingų sričių 

vertinimai. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2023 m. 

vasario mėn. 

- 

1.2 Įstaigos paslaugų gavėjų (PG) įgalinimas 

pagal galimybes veikiant už įstaigos ribų. 

PG savarankiškumo ir 

pasitikėjimo savimi rezultatai, 

darbiniai įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki  2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

1.3  Inovatyvių ir netradicinių veiklų pagalba 

skatinti ir gerinti PG savanorišką veiklą, 

skaitmeninimą, socialinę atsakomybę, 

judumą ir gerą savijautą. 

Gyvenimo kokybės pagerėjimas. Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Įgyvendinsime 

projektinės 

veiklos pagalba. 

2. Analizuoti savo įstaigos vykdomą veiklą, taikomus pažangius socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodus, kaupti gerosios 

patirties pavyzdžius, apibendrinti rezultatus ir skleisti juos kitoms socialinių paslaugų įstaigoms 
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2.1 Gerosios patirties sklaida vietinėms ir 

tarptautinėms socialinėms įstaigoms 

dirbančioms su proto negalios jaunimu. 

2 sklaidos renginiai tiek 

Lietuvoje, tiek užsienyje 

dalyvaujant įvairiuose 

tarptautiniuose projektuose. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

2.2 Gerosios patirties sklaidos tarptautinis 

projektas DDSKILLS 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida inovatyvias 

technologijas dirbant su PG 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu 

sukurti inovatyvūs 

darbo metodai, 

mokomoji 

medžiaga 

2.3. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu DYVO 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu 

suskurti ir 

išbandyti 

inovatyvūs 

savanorystės 

įsivertinimo 

metodai. 

2.4. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu „IDA“ 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu 

sukurti inovatyvūs 

IT metodai. 

2.5. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu #IDoSport 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu 

jaunimas kurs 

įtraukius 

sportavimo 

metodus 

2.6. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu IMProVE 2.0 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu bus 

skatinama 

jaunimo 

savanoriška 

veikla. 
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2.7. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu SIA- Socialinės įtraukties 

agentai 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu 

darbuotojai kartu 

su PG vyks į kitas 

šalis mokytis 

neįgaliųjų 

įdarbinimo 

modelių. 

2.8. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu AFS Employability. 

Autism Friendly Spaces 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu bus 

mokomasi 

inovatyvių darbo 

metodų su PG 

turinčiais autizmo 

sindromą 

2.9. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu RESPONSE 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu bus 

kalbama apie 

neįgalių moterų 

teises. 

2.10. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu SCENEGROWTH: Scenic 

arts for social transformation 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu bus 

kuriami teatriniai 

metodai, kaip 

dirbti su PG. 

2.11. Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu SENtor - Exchanging 

Experiences and Practices in Mentoring 

SEN Children 

Tiksliniai (nuotoliniai) susitikimai 

su užsienio partneriais, gerosios 

patirties sklaida. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Projekto metu bus 

mokomasi 

inovatyvių darbo 

metodų su 

neįgaliais vaikais 

ir jaunimu 

2.12 Gerosios patirties sklaida tarptautinio 

projekto metu SOLIDARUMO KAVA 3 

Tiksliniai išėjimai į visuomenę su 

projekto dalyviais – gerosios 

patirties skaida, kaip įdarbinti 

neįgaliuosius, 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

3. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms 
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3.1 Socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių 

darbuotojų  konsultavimas darbo su proto 

negalios asmenimis temomis, inovatyvių 

darbo metodų sklaida, pagalba tobulinant 

įstaigos veiklos kokybę. 

2 įstaigos Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m.  

gruodžio mėn. 

Įstaigos bus 

konsultuojamos 

pagal poreikį, tiek 

susitikimų metu, 

tiek telefonu, 

nuotoliniu būdu. 

4. Organizuoti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus 

4.1 Seminaras: Lytinis švietimas ir 

seksualinis ugdymas 2. 

2 seminarai Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

rugpjūčio mėn. 

Esant poreikiui 

bus 

organizuojama 

daugiau seminarų 

šia tema. 

4.2 Seminaras: Paslaugų gavėjų teisių 

gynimas – svarbus socialinių paslaugų 

įstaigos kokybės garantas. 

3 seminarai Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

rugpjūčio mėn. 

Esant poreikiui 

bus 

organizuojama 

daugiau seminarų 

šia tema. 

4.3. Seminaras: Teatrinės veiklos poveikis 

sutrikusio intelekto asmenų emociniam ir 

socialiniam stabilumui 

2 seminarai Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Esant poreikiui 

bus 

organizuojama 

daugiau seminarų 

šia tema. 

5. Rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas, jas registruoti teisės aktų 

nustatyta tvarka 

5.1 Planuojama organizuotis seminarus pagal 

patvirtintas kvalifikacijos kėlimo 

programas 

Planuojami 7 seminarai Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

 Esant poreikiui 

bus 

organizuojama 

daugiau seminarų 

ar mokymų. 

5.2. Planuojama teikti įžanginių mokymų 

programą individualios priežiūros 

personalui. 

1 programa Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Esant poreikiui, 

bus teikiama ir 

daugiau mokymo 

programų. 

6. Vykdyti kitas šviečiamojo pobūdžio programas (pvz., seminarus, diskusijas, mokymo ciklus pagal specializuotas temas, savanorių priėmimą 

ir jų konsultavimą), sudarant galimybes socialinio darbo studentams atlikti praktiką 
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6.1 Socialinio darbo studentų praktikantų 

priėmimas (vietinis) 

Planuojama priimti 2 studentus 

praktikai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.3 Tarptautiniai savanoriai, pagal Europos 

Solidarumo korpuso programą. 

Planuojama priimti 4 

Tarptautinius savanorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui, 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.4 Vietiniai savanoriai Planuojama priimti 1 savanorį. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.5 Šviečiamojo pobūdžio paskaitos, 

konferencijos bendrojo lavinimo 

mokyklose, kolegijoje, įstaigoje apie 

įvairias negalias: Paskaitas skaito patys 

neįgalieji ir JDC socialiniai darbuotojai 

(pagal galimybes – nuotoliniu būdu) 

Planuojamos 3 paskaitos. Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam darbui, 

socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.7 Šviečiamojo pobūdžio tiksliniai 

susitikimai su PG šeimos nariais, 

paskaitos, mokymai apie negalią ir 

iškilusių problemų sprendimus: „Tėvų 

akademija“ (pagal galimybes  - 

nuotoliniu būdu) 

Planuojami 2 susitikimai. Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.8 Atvirų veiklų organizavimas (įtraukiant į 

įstaigos veiklas) miesto jaunimui, 

moksleiviams supažindinant juos su PG 

galiomis ir gebėjimu dirbti komandoje 

(pagal galimybes – nuotoliniu būdu) 

Planuojamos 2 atviros veiklos. Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam darbui, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

6.9 Tarptautinių praktikantų priėmimas 

organizacijoje pagal ERASMUS+ 

programą 

Planuojami 2 socialinio darbo 

praktikantai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam darbui, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

7. Bendradarbiauti su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį socialinių paslaugų tinklą 
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7.1 Ryšių palaikymas su vietiniais 

partneriais, kartu dalyvaujant įvairiose 

veiklose, varžybose, renginiuose. 

2 renginiai kartu su vietiniais 

partneriais. 

Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

7.2 Bendradarbiavimas su užsienio 

partneriais, naujų metodų kūrimas bei 

taikymas socialiniame darbe. 

Suplanuota 11 tarptautinių 

projektų, kurių pagalba tikimės 

sukurti  priemones ar metodus, 

kaip gerinti įstaigos paslaugų 

kokybę  

 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam darbui, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

Paslaugų gavėjai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

- 

8. Rengti metodinius leidinius socialinio darbo srityje 

8.1 Video ir rašytiniai gidai/pristatymai 

sukurti projektų metu 

Modernių technologijų taikymas 

socialiniame darbe; 

Savanorystės įsivertinimo 

metodai; 

Neįgaliųjų teisių pristatymas; 

Inovatyvūs sportavimo būdai ir 

metodai; 

Įgalinimo ir įdarbinimo 

metodai; 

Teatriniai darbo metodai su 

sutrikusio intelekto jaunimu; 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam darbui, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

Paslaugų gavėjai 

Iki 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

 Bus patalpinti 

internete. 

8.2 Metodinės priemonės darbui su proto 

negalios jaunimu 

2 metodinės priemonės Socialiniai 

darbuotojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

Bus patalpinta 

JDC puslapyje. 
 

 

 

 

 

                 Direktorius                                                                                                                                                    Lina Trebienė 

        (Atsakingo asmens pareigos)                                                  (Parašas)    (Vardas Pavardė) 

 


