
 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS 

 
 

JDC Paslaugų gavėjų tarybos nariai: 
Pirmininkė: Aistė Vasiliauskaitė;  
Sekretorė: Jolanta Skruzdienė  

Kiti nariai: A.Baltušytė, D. Riliškytė, A. Petrauskas, S.Rasinskaitė, S.Strelčiūnaitė, R.Beleckaitė, S.Žilys, I. 
Jankauskaitė, A. Ribokas, G.Ribašauskaitė, I. Kaupaitė. 
 

Nr. Data Protokolo Nr. Svarstyta Nutarta 

1. 2019-01-
04 

Nr. LTP - 56 Dėl JDC paslaugų gavėjų tarybos veiklos 
ataskaitos už 2018m. pristatymo ir aptarimo. 

Paslaugų gavėjų taryba susipažino ir įvertino savo 
veiklos rezultatus už 2018 m. 

2. 2019-01-

07 

Nr. LTP - 57 Dėl šv. Valentino dienos renginio 

organizavimo. 

Vasario 14 d. organizuoti renginį visiems centro 

lankytojams su paruošta programa. 

3. 2019-01-
17 

Nr. LTP - 58 Dėl paslaugų gavėjų tarybos supažindinimo 
su JDC 2018 m. veiklos rezultatais. 

Paslaugų gavėjai supranta teikiamas paslaugas ir 
jiems jos yra naudingos. 

4. 2019-01-
21 

Nr. LTP - 59 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narių pasiūlymų 
ir galimų iniciatyvų pateikimo 2019 metams. 

Suformuluota 11 pasiūlymų 2019 metams. 

5. 2019-03-
04 

Nr. LTP - 60 Dėl paslaugų gavėjos Kristinos Č. iniciatyvos 
organizuoti šokių užsiėmimą draugams. 

Organizuoti kiekvieną trečiadienį, 11 val. šokių 
užsiėmimus draugams, norintiems šokti.. 

6. 2019-03-

11 

Nr. LTP - 61 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Ingos J. 

Iniciatyvos apie socialinę atsakomybę. 

Parengti pristatymą draugams apie šiukšlių 

rūšiavimo svarbą ir naudą. 

7. 2019-03-

18 

Nr. LTP - 62 Dėl paslaugų gavėjo Pauliaus M. 

nusiskundimo Donatu A., dėl jo netinkamo 
elgesio. 

Išsiaiškintos konflikto  aplinkybės, surengta 

akistata, paslaugų gavėjui Donatui A.  primintos 
gero elgesio taisyklės.   

8. 2019-03-

29 

Nr. LTP - 63 Dėl paslaugų gavėjų tarybos veiklos aptarimų. Paslaugų gavėjų tarybai rinktis 1 k. į 3 mėnesius 

dėl veiklos aptarimo, arba susirinkimo dažnumą 
pasirinkti pagal iškilusį poreikį. 

9. 2019-04- Nr. LTP - 64 Dėl naujų paslaugų gavėjų tarybos rinkimų. Organizuoti naujus paslaugų gavėjų tarybos 



 

04  

Dėl rinkimų rezultatų aptarimo, pirmininko ir 
sekretoriaus rinkimų. 

rinkimus 2019 -2021 metams. 

Aptarti rinkimų rezultatai, išrinktas pirmininkas ir 
sekretorius. 

10. 2019-04-
08 

Nr. LTP - 65 Dėl skundo perdavimo iš skundų nagrinėjimo 
komisijos pirmininkės. 

 

Išsiaiškintos gauto skundo iš paslaugų gavėjo 
Nerijaus U. aplinkybės, priimtas abiems pusėms 
palankus sprendimas. 

11. 2019-05-
14 

Nr. LTP - 66 Dėl pakeitimų gimtadienių sveikinimų 
tvarkoje. 
 

 
Dėl nuveiktų paslaugų gavėjų tarybos darbų 
aptarimo. 

Organizuoti rytinį paslaugų gavėjų sveikinimą 
gimtadienio proga skambant muzikai, už kurią 
atsakomybės savanoriškai imsis paslaugų gavėjas 

Paulius M. 
Aptarti ir įvertinti nuveikti paslaugų gavėjų 
tarybos darbai nuo metų pradžios. 

12. 2019-05-
27 

Nr. LTP - 67 Dėl vaikinų pasveikinimo organizavimo 
nacionalinės vyrų dienos proga. 

Organizuoti JDC vaikinų sveikinimą nacionalinės 
vyrų dienos proga, paruošti dvi užduotis, surasti 

reikiamą muziką. 

13. 2019-06-
13 

Nr. LTP - 68 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Solveigos 
R. iniciatyvos įgyvendinimo. 

06.14 d. organizuoti renginį „Vandens kovos“. 
 

14. 2019-06-
18 

Nr. LTP - 69 Dėl perduoto skundo iš skundų nagrinėjimo 
komisijos pirmininkės. 

Išsiaiškintos aplinkybės dėl paslaugų gavėjos 
Martynos B. skundo, priimtas abiems pusėms 

palankus sprendimas. 

15. 2019-06-
27 

Nr. LTP - 70 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Simonos 
S. iniciatyvos įgyvendinimo. 

Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Astos B. 
iniciatyvos įgyvendinimo. 

Organizuoti renginį artėjančių atostogų proga, 
paruošti palinkėjimų loteriją. 

Parašyti prašymą direktoriaus pavaduotojai ūkio 
reikalams, dėl suskilusių šiukšlių rūšiavimo 
konteinerių pakeitimo. 

16. 2019-09-
09 

Nr. LTP - 71 Dėl skundo perdavimo iš skundų nagrinėjimo 
komisijos pirmininkės. 

Išsiaiškintos skundo, gauto iš paslaugų gavėjo 
Nerijaus U. Aplinkybės, surengta akistata, 

priimtas abiems pusėms palankus sprendimas. 

17. 2019-09-
12 

Nr. LTP -72 Dėl paslaugų gavėjos Daivos R. priėmimo į 
paslaugų gavėjų tarybą išskirtine tvarka, 

Priimti išskirtine tvarka paslaugų gavėją Daivą R. į 
paslaugų gavėjų tarybą nuolatiniam darbui, dėl 



 

nuolatiniam darbui. jos gebėjimo koordinuoti visos tarybos veiklą. 

18. 2019-09-
16 

Nr. LTP - 73 Dėl renginio socialinių darbuotojų dienai 
organizavimo. 

Organizuoti visų darbuotojų sveikinimą socialinių 
darbuotojų dienos proga. Parengti specialias 

nominacijas, sveikimo žodžius, muziką bendrai 
dainai. 

19. 2019-09-

24 

Nr. LTP - 74 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Daivos R. 

iniciatyvos. 

1 kartą per mėnesį paslaugų gavėjų nariams vesti 

pokalbių klubą pasirinkta tema. Sukurti specialų 
šiai veiklai specialų simbolį. 

20. 2019-09-
27 

Nr. LTP - 75 Dėl renginio organizavimo tarptautinės 
muzikos dienos proga. 

Organizuoti renginį muzikos dienai paminėti, 
parengiant užduotis improvizacijoms. Pravesti 
pokalbių klubą muzikos tema. 

21. 2019-10-
04 

Nr. LTP - 76 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Daivos R.  
iniciatyvos, pasaulinės gyvūnų globos dienos 
proga. 

Organizuoti visų grupių pristatymus apie turimus 
gyvūnus, pasaulinės gyvūnų globos dienos proga. 

22. 2019-10-
15 

Nr. LTP - 77 Dėl skundo  perdavimo iš skundų nagrinėjimo 
komisijos pirmininkės. 

Išsiaiškintos skundo, gauto iš paslaugų gavėjos 
Martynos B. aplinkybės, priimtas abiems pusėms 

palankus sprendimas. 

23. 2019-10-
21 

Nr. LTP - 78 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Aistės V. 
iniciatyvos. 

 
Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Daivos R. 
iniciatyvos. 

 

Įtraukti į inspektorių pareigų sąrašą papildomą 
pareigą – „Pagalbos valgykloje inspektorius“, 

kuris padėtų surūšiuoti nešvarius indus 
negebantiems to padaryti. 
Įvesti  naują priemonę – raudoną kortelę, 

skatinančią tinkamai elgtis. Pastebėjus netinkamo 
elgesio apraiškas, paslaugų gavėjas gauna šią 
kortelę, nedalyvauja tą dieną JDC veikloje ir 

„Pabėgimo kampelyje“ skaito „Gero elgesio 
patarėją“. 

24. 2019-10-
28 

Nr. LTP - 79 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narės Ingos J. 
iniciatyvos apie socialinę atsakomybę. 

Organizuoti pakartotinį, prevencinį pristatymą 
visiems paslaugų gavėjams apie šiukšlių 
rūšiavimo svarbą. 



 

25.  2019-11-

18 

Nr. LTP - 80 Dėl paslaugų gavėjo įtraukimą į skundų 

komisijos nagrinėjimo sudėtį. 
 

Dėl paslaugų gavėjų ir darbuotojų vienos 
dienos pasikeitimo pareigomis  veiklų metu 
organizavimo. 

Įtraukti paslaugų gavėją į skundų komisijos 

nagrinėjimo sudėtį. Atsižvelgiant į gebėjimą 
analizuoti situacijas – paskirta Daiva R. 

11 mėn. 20 dieną darbuotojai keisis su paslaugų 
gavėjais vietomis. Veiklas ves po vieną paslaugų 
gavėjų tarybos narį. Po pasikeitimo - refleksija, 

apie patirtus sunkumus ir galimus veiklos 
tobulinimo aspektus. 

26. 2019-11-

22 

Nr. LTP - 81 Dėl paslaugų gavėjų sveikinimo organizavimo 

tarptautinės draugo dienos proga. 

28 d. organizuoti visų JDC paslaugų gavėjų 

sveikinimą pokalbių klubo metu, parodant 
vaidybinę miniatiūrą draugystės tema, 
sudainuojant draugystės himną. 

27.  2019-12-
03 

Nr. LTP - 82 Dėl nuveiktos veiklos per visus metus 
aptarimo. 

Dėl kalėdinio renginio organizavimo. 

Susirinkimo metu aptarta visų metų vykdyta 
veikla. 

Organizuoti 20 d. kalėdinį renginį. Jo metu 
pasikeisti dovanomis tarpusavyje, pasveikinti 
visus su artėjančiomis šventėmis. 

 


