Socialinio darbo metodinių centrų
metodinės veiklos organizavimo bei
vertinimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 2
Patvirtinta:
Klaipėdos miesto socialinės
paramos centro direktoriaus
2020-01-31 įsakymu Nr. V-146

Eil.
Nr.

1.1.

SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO
BIUDDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRA
(Įstaigos pavadinimas)
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos pavadinimas
Pasiekti
Pasiekti kokybiniai rodikliai
Veiklos
Pastabos
(pagal veiklos planą)
kiekybiniai
neįvykdymo
rodikliai
priežastys
(pildoma,
jeigu veiklos
plane
numatyta
veikla nebuvo
vykdyta)
1. Organizuota pažangiais ir naujoviškais socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodais grįsta įstaigos veikla
Sudaryta darbo grupė ir parengtas
1 darbo grupė
Dirbant darbo grupėje (komandoje)
Tvarkos
aprašo
kūrime
konsultavimo paslaugų organizavimo
(komanda)
parengtas konsultavimo paslaugų tvarkos
dalyvavo 5 KSPC specialistai.
ir teikimo tvarkos aprašas.
1 tvarkos aprašas aprašas
ir
dėl
to
pagerėjo
Konsultavimo
paslaugų
2019-04-01
bendradarbiavimas įstaigos viduje.
tvarkos aprašas, skirtas KSPC
Sukurtas
konsultavimo
paslaugų
socialiniams darbuotojams.
organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas,
kuris padeda Centro darbuotojams teikti
kokybiškas socialinių paslaugų aprašas.
Konsultavimo paslaugų teikimas vyksta
pagal parengtą tvarkos aprašą ir galima
stebėti šių paslaugų seką, gerinti teikiamų
paslaugų kokybę.
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1.2.

1.3

Parengta
konsultavimo
paslaugų
metodika ir ji pristatyta Klaipėdos
regiono socialiniams darbuotojams.

1 darbo grupė
(komanda)
2019-05-01

Dirbant darbo grupėje (komandoje)
Metodikos kūrime dalyvavo 5
parengta
konsultavimo
paslaugų
KSPC
specialistai.
metodika
ir
dėl
to
pagerėjo
Konsultavimo metodika, skirta
bendradarbiavimas įstaigos viduje.
KSPC ir kitų Klaipėdos
Sukurta 1 metodika pristatyta Centro ir
regiono socialinių paslaugų
kitų Klaipėdos regiono socialinių
įstaigų
socialiniams
paslaugų
įstaigų
socialiniams
darbuotojams ir socialinio
darbuotojams
ir
socialinio
darbo
darbo studentams.
studentams
ir
dėl
to
pagerėjo
bendradarbiavimas su kitomis Klaipėdos
regiono socialinių paslaugų įstaigomis ir
Klaipėdos valstybine kolegija. Metodika
padės teikti kokybiškas konsultavimo
paslaugas.
Organizuota
ir
teikta
pilotinė Pilotinė socialinių Pagerėjo klaipėdiečių gyvenimo kokybė,
Pilotinę socialinių įgūdžių
socialinių
įgūdžių
ugdymo
ir įgūdžių ugdymo ir nes jiems nemokamai buvo teikiama
ugdymo ir palaikymo paslaugą
palaikymo paslaugą asmenims su
palaikymo
pilotinė socialinių įgūdžių ugdymo ir
teikė 3 socialinio užimtumo
regėjimo
negalia,
regėjimo paslauga suteikta palaikymo paslauga.
specialistai ir 1 NVO.
sutrikimais, jų šeimos nariams ir 240 asmenų arba Į pilotinės socialinių įgūdžių ugdymo ir
kitiems
bendruomenės
nariams vidutiniškai po 60 palaikymo paslaugos teikimą įtraukta 1
klaipėdiečių
namuose,
KSPC asmenų per ketvirtį NVO
ir
dėl
to
sustiprėjo
patalpose ir kitose vietose.
Nuo 2019-01-02 iki bendradarbiavimo ryšiai.
2019-12-30
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

2.2.

Parengta
konsultavimo
paslaugų
metodika ir ji pristatyta Klaipėdos
regiono socialiniams darbuotojams.

1 darbo grupė
(komanda)
1 metodika
2019-05-01

Parengtas pranešimas apie socialinių
įgūdžių ugdymo veiklas ir jis
pristatytas praktinėje konferencijoje
„Susitelkti vardan žmogaus, vardan
bendruomenės“

Parengtas 1
pranešimas ir
pristatytas
praktinėje
konferencijoje
Klaipėdos
universitete,
kurioje dalyvavo
130 asmenų
2019-02-28

Dirbant darbo grupėje (komandoje)
parengta
konsultavimo
paslaugų
metodika
ir
dėl
to
pagerėjo
bendradarbiavimas įstaigos viduje.
Sukurta 1 metodika pristatyta Centro ir
kitų Klaipėdos regiono socialinių
paslaugų
įstaigų
socialiniams
darbuotojams
ir
socialinio
darbo
studentams
ir
dėl
to
pagerėjo
bendradarbiavimas su kitomis Klaipėdos
regiono socialinių paslaugų įstaigomis ir
Klaipėdos valstybine kolegija. Metodika
padės teikti kokybiškas konsultavimo
paslaugas.
Pagerėjo KSPC įvaizdis ir socialiniai
darbuotojai ir kiti specialistai turėjo
galimybę tobulinti kompetencijas.
Pranešimas parengtas komandoje ir dėl to
pagerėjo bendradarbiavimas įstaigos
viduje.
Apie pilotinę paslaugą sužinojo Lietuvos
Respublikos Seimo nariai, Klaipėdos
miesto Meras, kiti Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos nariai, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos
darbuotojai, Klaipėdos ir kitų regionų
socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, kiti
specialistai ir studentai.
Pagerėjo KSPC įvaizdis.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.

-

Metodikos kūrime dalyvavo 5
KSPC
specialistai.
Konsultavimo metodika, skirta
KSPC ir kitų Klaipėdos
regiono socialinių paslaugų
įstaigų
socialiniams
darbuotojams ir socialinio
darbo studentams.

-

Pranešimą rengė 1 komanda iš
3 darbuotojų.
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2.3.

Parengtas pranešimas apie KSPC
veiklą ir jis pristatytas praktinėje
konferencijoje „Susitelkti vardan
žmogaus, vardan bendruomenės“.

2.4.

Parengtas pranešimas apie projekto
“Matyk kitą kelią“ veiklas ir jis
pristatytas projekto “Matyk kitą kelią“
tarptautinėje
baigiamojoje
konferencijoje

Pranešimas parengtas komandoje ir dėl to
pagerėjo bendradarbiavimas įstaigos
viduje.
Apie Centro veiklą sužinojo Lietuvos
Respublikos Seimo nariai, Klaipėdos
miesto Meras, kiti Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos nariai, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos
darbuotojai, Klaipėdos ir kitų regionų
socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, kiti
specialistai ir studentai. Pagerėjo KSPC
įvaizdis.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.
Parengti 2
Konferenciją rengė projekto socialiniai
pranešimai ir jie
partneriai,
todėl
sustiprėjo
pristatyti 2
bendradarbiavimo ryšiai.
konferencijose:
Pranešimai parengti komandoje ir dėl to
1 tarptautinėje,
pagerėjo bendradarbiavimas įstaigos
vykusioje
viduje.
Liepojoje, Latvijoje Apie projektą sužinojo ne tik regiono, bet
2019-03-20,
ir visos Lietuvos ir Latvijos socialiniai
kurioje dalyvavo
darbuotojai ir kiti specialistai.
100 dalyvių iš
Pagerėjo KSPC įvaizdis.
Lietuvos ir Latvijos Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
ir 6-oje praktinėje turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
konferencijoje
nemokamai.
(seminare)
Konferenciją
rengė
3
socialiniai
Parengtas 1
pranešimas, kuris
pristatytas
praktinėje
konferencijoje
Klaipėdos
universitete,
kurioje dalyvavo
130 asmenų
2019-02-28

-

Konferenciją
rengė
2
socialiniai partneriai (KU ir
KSPC), kurie bendradarbiauja
beveik 20 metų.
Pranešimą apie socialinių
įgūdžių ugdymo veiklas rengė
1 komanda iš 3 darbuotojų.
Kitą pranešimą apie KSPC
veiklą rengė 1 komanda iš 3
darbuotojų.

-

Konferenciją
rengė
4
socialiniai partneriai iš Latvijos
ir
Lietuvos,
kurie
bendradarbiavo įgyvendindami
projektą “Matyk kitą kelią“.
Pranešimą rengė komanda iš 3
darbuotojų.

.
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Parengtas pranešimas apie projekto
“Matyk kitą kelią“ veiklas ir jis
pristatytas
6-oje
praktinėje
konferencijoje ,,Perdegimo sindromo
prevencija: matyk kitą kelią“.

2.5.

2.6.

partneriai,
todėl
sustiprėjo
bendradarbiavimo ryšiai.
Pranešimai parengti komandoje ir dėl to
pagerėjo bendradarbiavimas įstaigos
viduje.
Apie perdegimo sindromo įveikas
sužinojo ne tik regiono, bet ir visos
Lietuvos
ir
Latvijos
socialiniai
darbuotojai ir kiti specialistai.
Pagerėjo KSPC įvaizdis.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.
Atlikta Centro klientų pasitenkinimo
Apklausta 200
Sustiprintas
bendradarbiavimas
su
paslaugomis apklausa ir parengtas
klientų
Klaipėdos valstybine kolegija.
apibendrinimas su pasiūlymais.
Parengtas 1
Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos
apibendrinimas
Centro teikiamų socialinių paslaugų
kokybei gerinti.
Parengtos
tarptautinių
seminarų
Parengtos 4
Sutvirtėjo
ryšiai
su
socialiniais
(gerosios patirties mainų vizitų)
ataskaitos
partneriais, aptartos bendradarbiavimo
ataskaitos
(Latvija,
Portugalija,
galimybės naujiems projektams,
Lenkija) ir pasidalinta įgyta patirtimi
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
su kolegomis iš KSPC ir kitų įstaigų.
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
ataskaitų rengimo srityje.
3. Konsultuota ir teikta metodinė pagalba kitoms socialinių paslaugų įstaigoms
Renavo dvare,
Mažeikių
savivaldybėje,
kurioje dalyvavo
130 asmenų
2019-05-16

Konferenciją
rengė
3
socialiniai
partneriai
(Klaipėdos valstybinė kolegija,
VšĮ
Socialinių inovacijų
studija
ir KSPC), kurie
bendradarbiauja daugiau nei 10
metų.
Pranešimą rengė komanda iš 3
darbuotojų.

Apklausiant klientus dalyvavo
ir
Klaipėdos
valstybinės
kolegijos studentai.

-
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3.1

Konsultuota biudžetinių socialinių
paslaugų įstaigų (Klaipėdos miesto
globos namai, Klaipėdos miesto vaikų
globos namai
„Rytas“, Palangos
senelių globos namai, Šilutės senelių
globos namai, Pagėgių socialinių
paslaugų centras, Klaipėdos gestų
vertėjų centras, Palangos SPC,
Kretingos SPC, Kretingos dienos
veiklos centras, Gargždų socialinių
paslaugų centras, Telšių socialinių
paslaugų centras, Rietavo socialinių
paslaugų centras, Neringos socialinių
paslaugų centras). Visoms joms teikta
metodinė pagalba socialinių paslaugų
organizavimo, darbo užmokesčio
darbuotojams
skyrimo,
projektų
rengimo ir įgyvendinimo klausimais
Konsultuotos
nevyriausybinės
organizacijos: VšĮ Socialinių inovacijų
studija, VšĮ „Trečiasis mažius“, VšĮ
„Kurianti
partnerystė“,
VšĮ
„Socialinės ekonomikos institutas“,
Neringos neįgaliųjų draugija ir
asociacija „Klaipėdos regiono moterų
informacijos centras“ ir joms teikta
metodinė pagalba socialinių paslaugų
organizavimo, darbo užmokesčio
darbuotojams skyrimo, darbuotojų
metinės veiklos vertinimo, projektų
rengimo ir įgyvendinimo klausimais
Konsultuota Jungtinė
respublikinė
profesinė sąjunga darbo užmokesčio
planavimo ir skyrimo socialinių
paslaugų
srities
darbuotojams
klausimais

Konsultuotos 13
biudžetinių įstaigų
vadovų ir/ar kitų
darbuotojų
Suteikta 20
konsultacijų

Sutvirtėjo
ryšiai
su
socialiniais
partneriais, sustiprėjo socialinių paslaugų
įstaigų komandos.

-

Konsultuotos 6
NVO
vadovai ir/ar kiti
darbuotojai

Sutvirtėjo
ryšiai
su
socialiniais
partneriais, sustiprėjo NVO vadovai ir
komandos.

-

Konsultuota 1
profesinė sąjunga

Sutvirtėjo
partneriais.

-

ryšiai

su

socialiniais

Konsultuota 20 organizacijų
vadovai arba kiti darbuotojai.
Konsultacijas teikė 5 Centro
darbuotojai
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Metodinė pagalba strateginių planų, Metodinė pagalba Sutvirtėjo
ryšiai
su
socialiniais
projektų, mokymų programų ir kitais suteikta 19 įstaigų partneriais, sustiprėjo socialinių paslaugų
klausimais suteikta biudžetinių ir NVO
įstaigų komandos.
vadovams
4. Organizuoti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai
4.1
KSPC ir kitų įstaigų socialinių
Organizuotos 8
Sustiprintos KSPC ir kitų įstaigų
paslaugų ir sveikatos priežiūros srities
terapinės veiklos
socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros
darbuotojams organizuotos terapinės Terapinėje veikloje srities
darbuotojų
kompetecijos
veiklos, ugdančios ir palaikančios
dalyvavo 80
profesinio streso ir sergamumo mažinimo
asmeninius
ir/ar
komandinius
asmenų, iš jų 50
srityse.
socialinius įgūdžius profesinio streso KSPC darbuotojų Sumažėjęs darbuotojų sergamumas,
ir sergamumo mažinimo srityse.
darbuotojų kaita.
4.2
Organizuoti mokymai KSPC ir kitų Suorganizuota
8 Patobulinta 162 socialinių paslaugų
įstaigų socialinių paslaugų srities mokymai,
pagal srities ir kitų sričių specialistų
darbuotojams
pagal
patvirtintas šias
patvirtintas kompetencija.
programas
programas:
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
4
mokymai turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
„Socialinė drama ir nemokamai.
pasakų
terapija,
kaip
stresą
mažinantys
instrumentai“,
SD20190135;
4 mokymai pagal
programą
„
Aplinkos
pritaikymas
asmenims
su
regėjimo
negalia
pagal universalaus
dizaino principus“,
SD20180100
Mokymuose
dalyvavo
162
asmenys
3.2.

-

Konsultacijas teikė 5 Centro
darbuotojai

-

Terapines veiklas
įstaigos darbuotojai

Neįvykdyti 2
mokymai, nes
nebuvo,
norinčių
dalyvauti.

vedė

Mokymus vedė 4 lektoriai

5
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4.3.

Organizuoti
mokymai
“Dramos
terapija, savęs pažinimui”, 2019-0718/19 ir 2019-09-05/06

2 mokymai,
2 grupės po 16
asmenų,
dalyvavo 32 darb.

4.4.

Organizuoti mokymai pagal 2
nepatvirtintas programas socialinių
paslaugų srities ir
kitų sričių
specialistams.

12 mokymų
158 asm. iš
Klaipėdos regiono.

4.5.

Organizuotas 2 tarptautiniai seminarai
(gerosios patirties mainų vizitai) į
Latviją iš projekto „MATYK KITĄ
KELIĄ“ lėšų.

4.6.

Organizuotas 1 tarptautinis seminaras
(gerosios patirties mainų vizitas) į
Portugaliją ir Ispaniją

4.7.

Organizuotas 1 tarptautinis seminaras
(gerosios patirties mainų vizitas) į
Lenkiją

4.8.

Patobulinta
KSPC
darbuotojų
kompetencija savęs pažinimo srityje.

-

Patobulinta
158 socialinių paslaugų
srities ir kitų sričių specialistų
kompetencija.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.
2 vizitai
Patobulinta KSPC ir kitų įstaigų
68 dalyviai iš
socialinių darbuotojų ir kitų specialistų
Lietuvos ir Latvijos kompetencija, užmegzti ir/ar sustiprėję
ryšiai su socialiniais partneriais.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.
1 vizitas,
Patobulinta 4 KSPC darbuotojų ir 2 NVO
6 dalyviai iš
atstovų kompetencija,
Lietuvos
užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.
1 vizitas
Patobulinta KSPC darbuotojų ir NVO
12 dalyviai iš
atstovų kompetencija, užmegzti ir/ar
KSPC
sustiprėję
ryšiai
su
socialiniais
partneriais.
1 vizitas
Patobulinta
KSPC
darbuotojų
41 dalyvis iš KSPC kompetencija, užmegzti ir/ar sustiprėję
ryšiai su socialiniais partneriais.

-

Mokymus finansavo Klaipėdos
miesto savivaldybė iš
neformalaus švietimo lėšų ir
juos vedė teatrologė, „Pasakų
akademijos“ įkūrėja Salomėja
Burneikaitė
-

-

-

-

-

-

-

Organizuoti 2 seminarai (gerosios
patirties mainų vizitai): 1 į Aknystos
socialinės globos namus ir 1 į Kauno ir
Jurbarko rajono socialinių paslaugų ir
švietimo įstaigas
5. Rengtos ir įgyvendintos socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos bei registruotos teisės aktų nustatyta
tvarka
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Parengtos terapinių veiklų, ugdančių
ir palaikančių asmeninius ir/ar
komandinius socialinius įgūdžius
profesinio streso ir sergamumo
mažinimo srityse. vidines mokymo
programas, jas patvirtinti Centro
direktoriaus įsakymu
Parengtos ir į SPPD prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos sistemą
įkeltos mokymo programos, skirtos
socialinių paslaugų srities darbuotojų
kompetencijai tobulinti.

Kartu su VšĮ Klaipėdos valstybinės
kolegijos sveikatos mokslų fakulteto
socialinio darbo katedra parengta
socialinio
darbuotojo
padėjėjo
mokymo programa. Ji pateikta tvirtinti
LR Švietimo ministerijai ir buvo
patvirtinta
Parengtos ir patvirtintos 8 vidinių
mokymų programos, skirtos KSPC
darbuotojų kompetencijoms tobulinti

Kartu su VšĮ Klaipėdos valstybinės
kolegijos sveikatos mokslų fakulteto
socialinio darbo katedra parengta
„Perdegimo sindromo prevencija:
matyk kitą kelią“ mokymo programa.

Parengta ir
patvirtinta 5
vidinių terapinių
veiklų programos
2019-02-28

Patobulinta KSPC darbuotojų
kompetencija streso ir sergamumo
mažinimo srityse
Patobulinta lektorių kompetencija
programų rengimo srityje

-

Programas parengė 5 KSPC
darbuotojai

Parengtos ir įkeltos
3 mokymo
programos, iš jų 1
„Socialinė drama
ir pasakų terapija,
kaip stresą
mažinantys
instrumentai
patvirtinta“ ir jai
suteiktas kodas
SD20190135.
1 mokymo
programa

Patobulinta KSPC darbuotojų ir lektorių
kompetencija programų rengimo srityje.

-

Programas rengė 2 ekspertai ir
jų

Patobulinta KSPC darbuotojų
kompetencija, užmegzti ir/ar sustiprėję
ryšiai su socialiniais partneriais.

-

Programa
buvo
pateikta
tvirtinti
LR
Švietimo
ministerijai ir buvo patvirtinta.

8 mokymo
programos

Patobulinta KSPC darbuotojų
kompetencija programų rengimo srityje.

-

1 mokymo
programa,
3 programos
rengėjai

Patobulinta
KSPC
darbuotojų
kompetencija programų rengimo srityje.
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

-

Vidinės mokymo programas
rengia
KSPC
socialiniai
darbuotojai, o jas patvirtinus
jie veda mokymus Centro
darbuotojams ir socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo
veiklas klientams.
Programa
patvirtinta
VšĮ
Klaipėdos
valstybinės
kolegijos sveikatos mokslų
fakultete.
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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
KSPC ir bendruomenėje organizuota
Savanoriavo 78
Plėtojama
savanorystė ir ugdoma
savanoriška veikla
asm., jų 67 Centro socialinė
atsakomybė
Centre
ir
darbuotojai
bendruomenėje.
6.2
Organizuota
praktika
būsimiems
Centre praktiką
Stiprinami
ryšiai
su
socialiniais
Praktiką
atliko
Klaipėdos
socialiniams darbuotojams, socialinio atliko 36 asm,, iš jų partneriais.
universiteto,
Klaipėdos
darbuotojo padėjėjams ir kitų sričių 7 socialinio darbo Ugdomos centro darbuotojų mentorystės
valstybinės kolegijos, Šiaulių
specialistams.
studentai
kompetencija.
valstybinės kolegijos socialinio
Ugdomi būsimi socialiniai darbuotojai ir
darbo studijų studentai ir
kiti socialinių paslaugų ir sveikatos
Ernesto
Galvanausko
priežiūros sričių specialistai.
profesinio mokymo centro
moksleiviai.
6.3.
Organizuota 11 - oji praktinė
Organizuota 1
Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
konferencija
„Susitelkti
vardan
konferencija,
socialiniai ryšiai.
žmogaus, vardan bendruomenės“,
130 asmenų
Tobulinta socialinių paslaugų srities
2019-02-28
darbuotojų
ir
kitų
specialistų
kompetencija.
Užtikrinta KSPC veiklos sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
6.4.

Organizuotas žygis pajūriu, skirtas
socialinio darbuotojo dienai paminėti
2019-09-27

1 žygis,
10 dalyvių

Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialiniai ryšiai.
Tobulinta socialinių paslaugų srities
darbuotojų
ir
kitų
specialistų
kompetencija.
Užtikrinta KSPC veiklos sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.

-

-

6.5.

Organizuota projekto "Matyk kitą
kelią"
tarptautinė
baigiamoji
konferencija, 2019-04-05

1 konferencija,
100 dalyvių., iš jų
23 dalyviai iš
Klaipėdos regiono;

Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialiniai ryšiai.
Tobulinta socialinių paslaugų srities
darbuotojų
ir
kitų
specialistų
kompetencija.
Užtikrinta KSPC veiklos sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.

-

Kartu su projekto partneriais
organizuota konferencija, kuri
vyko
Liepojos
miesto
(Latvijoje) koncertų salėje
"Didysis Gintaras" -
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6.6.

7.1.

7.2.

Organizuota 6 - toji mokslinė –
praktinė konferencija
"Perdegimo
sindromo prevencija: matyk kitą kelią"
, 2019-05-16

1 konferencija,
3 socialiniai
partneriai
132 dalyviai, iš jų
28 Centro
darbuotojai

Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialiniai ryšiai.
Tobulinta socialinių paslaugų srities
darbuotojų
ir
kitų
specialistų
kompetencija.
Užtikrinta KSPC veiklos sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.

-

Kartu
su
socialiniais
partneriais:
VšĮ Klaipėdos
valstybinės kolegijos sveikatos
mokslų fakulteto socialinio
darbo katedra ir VšĮ Socialinių
inovacijų studija organizuota
konferencija, kuri vyko Renavo
dvare,
7. Bendradarbiauta su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį socialinių paslaugų tinklą
Organizuoti 2 tarptautiniai seminarai
2 tarptautiniai
Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
(gerosios patirties mainų vizitas) seminaras (gerosios specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
Latvijoje ir Lietuvoje iš projekto
patirties mainų
kompetencija,
„MATYK KITĄ KELIĄ“ lėšų, 2019vizitai),
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
03-18/19 ir 2019-04-04/05.
4 socialiniai
socialiniais partneriais.
partneriai iš
Lietuvos ir
Latvijos,
72 dalyviai iš
Lietuvos ir Latvijos
Organizuotas tarptautinis seminaras
1 tarptautinis
Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
(gerosios patirties mainų vizitas) į seminaras (gerosios specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
Portugaliją ir Ispaniją.
patirties mainų
kompetencija,
vizitas),
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
5 socialiniai
socialiniais partneriais.
partneriai iš
Portugalijos ir
Ispanijos,
7 dalyviai iš
Lietuvos
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Organizuotas tarptautinis seminaras
1 tarptautinis
(gerosios patirties mainų vizitas) seminaras (gerosios
„Sociokultūrinių ir bendradarbiavimo
patirties mainų
kompetencijų
tobulinimas
per
vizitas),
partnerystės programas / projektus
6 socialiniai
Lietuvoje ir Lenkijoje“, 2019-08partneriai iš
29/09-01
Lietuvos ir
Lenkijos,
30 dalyvių iš
Lietuvos ir 15
Lenkijos.
Organizuotas seminaras (gerosios
1 vizitas,
patirties mainų vizitas) „Socialinių
1 socialinis
įgūdžių
ugdymo
ir
palaikymo
partneris,
paslaugų organizavimo ypatumai
8 dalyviai
Aknystos socialinės globos namuose“,
2019-02-19
Organizuotas seminaras (gerosios
1 vizitas,
patirties mainų vizitas) "Socialinių
5 socialiniai
paslaugų ir aplinkos prieinamumas
partneriai,
Kauno, Jurbarko ir Pagėgių rajono
33 dalyviai.
savivaldybių socialinių paslaugų,
švietimo ir bendruomenės įstaigose",
dalyvavo 33 asm.,2019-08-08
Organizuotas tarptautinis seminaras
1 tarptautinis
(apskrito stalo diskusija) "Įtraukioji
seminaras ,
sąveika" („Inclusive interaction“),
2 socialiniai
2019-07-08
partneriai,
117 dalyvių.

Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija,
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

-

Seminaras
organizuotas su
Marijampolės
kolegija,
Marijampolės
socialinės
pagalbos tarnyba, Gdansko
savivaldybe, jos įstaigomis ir
NVO.

Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija,
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

-

-

Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija.
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

-

Seminaras organizuotas su
socialinių paslaugų įstaigomis
iš Kauno, Jurbarko, Pagėgių
rajono savivaldybių.

Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija.
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

-

Tarptautinis
seminaras
organizuotas
kartu
su
katamarano "Sails of the spirit"
komanda,
nevyriausybine
organizacija "White Cane" ir
jos
vadovu
Oleg
Kalpaschchikov (Rusija) bei
Jonhannes Marseille, vaikų su
proto
negalia
profesijos
mokytoju (Švedija).
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7.7.

7.8.

Organizuotas tarptautinis seminaras
(gerosios patirties mainų vizitas)
“Tarptautinio
bendradarbiavimo
kompetencijų ugdymas inovatyvių
socialinių paslaugų kūrimo ir teikimo
kontekste”, darbuotojai iš Sankt.
Peterburgo; 2019-10-29/11-02
Organizuota
diskusija,
skirta
tarptautinei
tolerancijos
dienai
paminėti “Totali tolerancija: misija
(ne) įmanoma, 2019-11-15

7.9.

Organizuotas sveikos gyvensenos
seminaras “Sveika gyvensena nuo
pirmo šaukšto iki juoko ir kitų
terapijų”, 2019-11-16

7.10.

Įgyvendintas projektas tarptautinis
„MATYK KITĄ KELIĄ“, kuris buvo
finansuojamas iš ES lėšų

7.11.

Įgyvendinamas projektas „Integrali
pagalba į namus Klaipėdos mieste“
kuris finansuojamas iš ES lėšų.

1 tarptautinis
seminaras ,
2 socialiniai
partneriai
30 dalyvių , iš jų 6
dalyviai iš Sankt.
Peterburgo
1 diskusija,
5 socialiniai
partneriai, 42
dalyviai.

Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija.
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.
Patobulinta socialinių darbuotojų ir kitų
specialistų, t.t. KSPC darbuotojų
kompetencija.
Užmegzti ir/ar sustiprėję ryšiai su
socialiniais partneriais.

Sustiprintos KSPC ir kitų įstaigų
socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros
srities
darbuotojų
kompetecijos
profesinio streso ir sergamumo mažinimo
srityse.
Sumažėjęs darbuotojų sergamumas,
darbuotojų kaita.
4 socialiniai
Užtikrinta projekto veiklų sklaida.
partneriai iš
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Lietuvos ir Latvijos Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialinė atsakomybė.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.
4 socialiniai
Užtikrinta projekto veiklų sklaida,
partneriai iš
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Klaipėdos
Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialinė atsakomybė.
Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
turėjo galimybę tobulinti kompetencijas
nemokamai.

Tarptautinis
seminaras
organizuotas
kartu
su
Klaipėdos regiono moterų
informacijos centru CIF –
Rusija.

-

Diskusija organizuota kartu su
VšĮ
“Trečiasis
amžius”,
Palangos, Gargždų, Kretingos
socialinių paslaugų centrais ir
Klaipėdos
miesto
globos
namais ir vyko Užimtumo
tarnybos
prie
Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Palangos skyriuje.
Seminaras organizuotas kartu
su lektoriais

-

-

-

-

1 seminaras,
4 lektoriai, 100
dalyvių, iš jų 90
KSPC darbuotojų
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7.12.

Dalyvaujama
projekte
"Per
savanorystę į geresnę gyvenimo
kokybę", kuris finansuojamas iš ES
lėšų.

6 socialiniai
partneriai iš
Klaipėdos regiono

7.13.

Įgyvendinama prieglobstį gavusių
užsieniečių ir pabėgėlių integracijos
programa,
finansuojamą
iš
nacionalinio biudžeto

2 socialiniai
partneriai

7.14.

Dalyvauta
projekte
„Paslaugų
organizavimo ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas, teikiant socialinę
paramą
Klaipėdos
miesto
savivaldybėje“

1 projektas,
9 socialiniai
partneriai

7.15.

Dalyvaujama projekte „Šokis su
sveikata“, finansuojamas ir ES
programos ERASMUS+SPORT.

1 projektas,
5 socialiniai
partneriai

Savanoriai, t.t. Centro Socialiniai
darbuotojai ir kiti specialistai, kurių
amžius nuo 55 iki pensinio amžiaus,
turėjo galimybę tobulinti bendruosius ir
specialiuosius gebėjimus / kompetencijas
nemokamai.
Užtikrinta projekto veiklų sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialinė atsakomybė.
Užtikrinta su
prieglobstį
gavusių
užsieniečių integracija susijusių veiklų
sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Sustiprėjusi
tolerancija
bendruomeniškumas
ir
socialinė
atsakomybė.
Sustiprėjo
partnerystės
ryšiai
su
socialiniais partneriais.
Pagerėjusi
Centro
specialistų
kompetencija
socialinių
paslaugų
kokybės valdymo srityje.

-

Sustiprėjo
partnerystės
ryšiai
su
socialiniais partneriais.
Pagerėjusi
Centro
specialistų
kompetencija socialinių apklausų ir jų
rezultatų apibendrinimo srityje.

-

-

Centras
dalyvauja
šiame
projekte kaip savanoriškos
veiklos organizatorius kartu
vadovaujančiu partneriu VšĮ
‚Trečias amžius“ ir 4 kitais
savanoriškos
veiklos
organizatoriais:
Klaipėdos
miesto
globos
namai,
Kretingos, Palangos ir gargždų
socialinių paslaugų centru.
Programa įgyvendinama pagal
bendradarbiavimo sutartį su
Pabėgėlių priėmimo centru

Projektą įgyvendina Klaipėdos
miesto savivaldybė, pasitelkusi
8 biudžetinių įstaigų, teikiančių
socialines
paslaugas
specialistus
Centras
kaip
socialinę
paramą,
t.
y.
socialines paslaugas teikianti
organizacija, pildė įvairius
klausimynus,
ir
dalyvavo
diskusijose.
Projektą įgyvendina Klaipėdos
regiono moterų informacijos
centras su ES šalių partneriais.
Centras
kaip
asocijuotas
partneris dalyvavo projekte ir
Centro 3 darbuotojai vykdė
moterų,
sergančių
vėžiu
apklausą.
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7.16.

Dalyvaujama projekte „Socialinių
paslaugų kokybės gerinimas, taikant
EQUASS kokybės sistemą“, kuris
finansuojamas iš ES lėšų.

1 projektas

7.17.

Organizuotas
socioeduakacinis
renginys "Pažink Klaipėdos uostą",
2019-08-21

1 renginys,
2 socialiniai
partneriai,
140 dalyvių

8.1

Projekto „MATYK KITĄ KELIĄ“
leidinys, skirtas socialinių paslaugų
srities darbuotojams.

1 leidinys,

Direktorė
(Atsakingo asmens pareigos)

Centro direktorė ir direktorė pavaduotoja
bendriesiems
reikalams
specialistai
galimybę
tobulinti
kompetencijas
nemokamai.
Pagerėjusi
Centro
specialistų
kompetencija
socialinių
paslaugų
kokybės valdymo srityje.
Sustiprėjo
partnerystės
ryšiai
su
socialiniais partneriais.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialinė atsakomybė.
Centras
Užtikrinta projekto veiklų sklaida.
Pagerėjęs KSPC įvaizdis.
Sustiprėjęs
bendruomeniškumas
ir
socialinė atsakomybė.

_________________
(Parašas)

-

Projektą įgyvendina Valakupių
reabilitacijos centras. Centras
nuo 2019 m. pab. kaip
kokybės sistemą diegianti
organizacija

-

Renginys kartu su Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija

-

-

Diana Stankaitienė
(Vardas Pavardė)

