
 

 
       Socialinio darbo metodinių centrų  

              metodinės veiklos organizavimo bei  

                                                                                                                        vertinimo tvarkos aprašo 

                                           Priedas Nr. 2 

 

SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO  

 

KLAIPĖDOS  MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS  

(Įstaigos pavadinimas) 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas 

(pagal veiklos planą) 

Pasiekti kiekybiniai 

rodikliai 

Pasiekti kokybiniai rodikliai Veiklos neįvykdymo 

priežastys 

(pildoma, jeigu veiklos 

plane numatyta veikla 

nebuvo vykdyta) 

Pastabos 

1. Organizuota pažangiais ir naujoviškais socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo metodais grįsta įstaigos veikla 

1.1 Parengta ir patvirtinta 

pilotinės „Socialinių įgūdžių 

vystymo“ 1paslaugos 

metodika (toliau - SĮUPP)  

metodika, kuri atveria 

galimybes gauti SĮUPP 

asmenims su regėjimo 

negalia, regėjimo sutrikimais, 

kitomis negaliomis, jų šeimos 

nariams ir kitiems 

bendruomenės nariams, t. t. 

socialinių paslaugų srities 

specialistams. 

Parengta 1 metodika Sukurta inovatyvi socialinė 

paslauga, kurianti klientų socialinę 

gerovę. 

- Metodikos kūrime 

dalyvavo 5 KSPC 

specialistai. 

                                                           
1 Atitikmuo LR socialinių paslaugų įstatyme ir socialinių paslaugų kataloge „socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga“ 
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1.2 Pilotinės „Socialinių įgūdžių 

vystymo“ paslaugos metodika 

pritaikyta ir išbandyta, 

organizuojant ir teikiant 

SĮUPP asmenims su regėjimo 

negalia, regėjimo sutrikimais, 

kitomis negaliomis, jų šeimos 

nariams ir kitiems 

bendruomenės nariams (toliau 

– S5UPP klientai) 

8 specialistai2 

422 asm.3 

  Metodikos 

išbandyme  dalyvavo 

8 KSPC specialistai. 

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 

2.1 Atlikta centro funkcijų 

analizė ir parengti pasiūlymai 

dėl struktūros pakeitimo. 

Atlikta 1analizė Pateikti pasiūlymai mažinantys 

administracinę naštą ir  funkcijų 

dubliavimąsi, surasti vidiniai 

resursai padėsiantys sumažinti 

darbo krūvius 3 padaliniuose.  

- - 

2.2  Atlikta Centro klientų 

pasitenkinimo paslaugomis 

apklausa ir parengtas 

apibendrinimas su 

pasiūlymais.  

Apklausta 200 

klientų 

Parengtas 1 

apibendrinimas 

Pateiktos rekomendacijos socialinių 

paslaugų kokybei gerinti. 

- - 

2.3 Parengtos gerosios patirties 

mainų vizitų  ataskaitos 

(Latvija, Portugalija) ir 

pasidalinta įgyt patirtimi su 

kolegomis iš KSPC ir kitų 

įstaigų. 

Parengtos 2 

ataskaitos 

Sutvirtėjo ryšiai su socialiniais 

partneriais, aptartos 

bendradarbiavimo galimybės 

naujiems projektams, tobulinta 

darbuotojų kompetencija. 

- - 

3. Konsultuota ir teikta metodinė pagalba kitoms socialinių paslaugų įstaigoms 

                                                           
2 Specialistų skaičius dalyvavusių metodikos išbandyme. 
3 Asmenų skaičius dalyvavusių SĮUPP 
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3.1 Konsultuotos 7 biudžetinės 

socialinių paslaugų įstaigos 

(Palangos SPC, Kretingos 

SPC, Kretingos dienos 

veiklos centras, Gargždų 

socialinių paslaugų centras, 

Telšių socialinių paslaugų 

centras, Rietavo socialinių 

paslaugų centras, Neringos 

socialinių paslaugų centras) ir 

joms teikta metodinė pagalba 

socialinių paslaugų 

organizavimo, darbo 

užmokesčio darbuotojams 

skyrimo, projektų rengimo ir 

įgyvendinimo klausimais 

Konsultuotos 7 

įstaigos 

Sutvirtėjo ryšiai su socialiniais 

partneriais, sustiprėjo socialinių 

paslaugų įstaigų komandos. 

- - 

3.2 Konsultuotos 4 

nevyriausybinės 

organizacijos: VšĮ Socialinių 

inovacijų studija, VšĮ 

„Trečiasis mažius“, VšĮ 

„Kurianti partnerystė“, VšĮ 

„Socialinės ekonomikos 

institutas“ ir Neringos 

neįgaliųjų draugija,  ir joms 

teikta metodinė pagalba 

socialinių paslaugų 

organizavimo, darbo 

užmokesčio darbuotojams 

skyrimo, projektų rengimo ir 

įgyvendinimo klausimais 

Konsultuotos 5 NVO Sutvirtėjo ryšiai su socialiniais 

partneriais, sustiprėjo NVO vadovai 

ir komandos. 

- - 
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3.3.  Konsultuota Jungtinė  

respublikinė profesinė sąjunga 

darbo užmokesčio planavimo 

ir skyrimo socialinių paslaugų 

srities darbuotojams 

klausimais 

Konsultuota 1 

profesinė sąjunga 

Sutvirtėjo ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

- - 

4. Organizuoti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokyųmai 

4.1 Organizuoti mokymai 

socialinių paslaugų srities ir  

kitų sričių specialistams iš 

projekto „MATYK KITĄ 

KELIĄ“ lėšų. 

20 mokymų 

382 asm. 

 7 Klaipėdos regiono 

savivaldybės ir 4 

Telšių regiono 

savivaldybės 

Patobulinta socialinių paslaugų 

srities ir kitų sričių specialistų 

kompetencija. 

- - 

4.2 Organizuotas gerosios 

patirties mainų vizitas į 

Latviją iš projekto „MATYK 

KITĄ KELIĄ“ lėšų. 

1 vizitas 

45 dalyviai iš 

Lietuvos ir Latvijos 

Patobulinta KSPC darbuotojų 

kompetencija, užmegzti ir/ar 

sustiprėję ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

- - 

4.3 Organizuotas gerosios 

patirties mainų vizitas į 

Portugaliją 

1 vizitas 

7 dalyviai iš 

Lietuvos 

Patobulinta KSPC darbuotojų 

kompetencija, užmegzti ir/ar 

sustiprėję ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

- - 

5. Rengtos ir įgyvendintos socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos bei registruotos teisės aktų 

nustatyta tvarka 

5.1 Parengtos ir pateiktos 

tvirtinimui socialinių 

paslaugų srities darbuotojų 

kompetencijų tobulinimo 

programos 

4 mokymo 

programos 

Patobulinta KSPC darbuotojų ir 

lektorių kompetencija programų 

rengimo srityje. 

- - 
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5.2. 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 

1 mokymo programa Patobulinta KSPC darbuotojų 

kompetencija, užmegzti ir/ar 

sustiprėję ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

- Programa buvo 

pateikta tvirtinti LR 

Švietimo ministerijai 

ir buvo patvirtinta. 

5.3 Parengtos ir patvirtintos 8 

vidinių mokymų programos, 

skirtos KSPC darbuotojų 

kompetencijoms tobulinti  

8 Patobulinta KSPC darbuotojų 

kompetencija programų rengimo 

srityje.  

-  Idin4s mokymo 

programas rengia 

KSPC socialiniai 

darbuotojai, o jas 

patvirtinus veda 

mokymus centro 

darbuotojams, 

socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo 

veiklas klientams. 

5.4. Kartu su VšĮ Klaipėdos 

valstybinės kolegijos 

sveikatos mokslų fakulteto 

socialinio darbo katedra 

parengta „Saviveiksmingumo 

praktikos socialiniame darbe“ 

mokymo programa.  

 Patobulinta KSPC darbuotojų 

kompetencija, užmegzti ir/ar 

sustiprėję ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

- Programa patvirtinta 

VšĮ Klaipėdos 

valstybinės kolegijos 

sveikatos mokslų 

fakultete. 

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 Organizuota savanoriška 

veikla KSPC  

Savanoriavo 93 asm, 

iš jų 2 teikė 

socialines paslaugas. 

Plėtojama  savanorystė ir ugdoma 

socialinė atsakomybė. 

- - 

6.2 Organizuota praktika 

būsimiems socialiniams 

darbuotojams, socialinio 

darbuotojo padėjėjams ir kitų 

sričių specialistams. 

Centre praktiką 

atliko 36 asm. 

Stiprinami ryšiai su socialiniais 

partneriais ir ugdomi būsimi 

socialiniai darbuotojai ir kiti 

socialinių paslaugų ir sveikatos 

priežiūros sričių specialistai. 

- - 
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6.3 Organizuota 10 - oji praktinė 

konferencija „Susitelkti 

vardan žmogaus, vardan 

bendruomenės“, 2018-03-09 

Organizuota 1 

konferencija,  

106 dalyviai. 

Užtikrinta KSPC veiklos sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

Sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialiniai ryšiai, tobulinta 

socialinių paslaugų srities 

darbuotojų kompetencija.  

- - 

6.4. Kartu su LR Seimo sveikatos 

ir socialinių reikalų komitetu 

organizuota diskusija 2018-

08-02 

Organizuota 1 

diskusija,  

daugiau nei 

50dalyvių 

Užtikrinta KSPC veiklos sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

Sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

6.5. Organizuotas žygis pajūriu, 

skirtas socialinio darbuotojo 

dienai paminėti 2018-09-27 

1 žygis,  

30 dalyvių 

Sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

6.6. Organizuotas projekto 

„MATYK KITĄ KELIĄ“ 

viešinimo renginys ir paroda 

iš „Omamų, babyčių, mamų 

skrynių“, 2018-08-21/22  

1 viešinimo 

renginys,  1 paroda, 

306 dalyviai, iš jų 32 

iš Latvijos  

Užtikrinta projekto veiklų sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

6.7. Organizuota 3 dienų 

socialinių įgūdžių ugdymo 

dienos veiklos stovykla, 

finansuota iš  projekto 

„MATYK KITĄ KELIĄ“ 

lėšų.  

 1 stovykla,  

3 dienos, 

82 dalyviai, iš jų 10 

iš Latvijos 

Užtikrinta projekto veiklų sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

6.8. Kartu su socialiniais 

partneriais:  VšĮ Klaipėdos 

valstybinės kolegijos 

sveikatos mokslų fakulteto 

socialinio darbo katedra ir 

VšĮ Socialinių inovacijų 

studija organizuota 5 - toji 

mokslinė – praktinė 

konferencija 

,,Saviveiksmingumo 

praktikos socialiniame darbe“ 

1 konferencija, 

daugiau kaip 100 

dalyvių 

 

Stiprinami ryšiai su socialiniais 

partneriais ir ugdomi būsimi 

socialiniai darbuotojai. 

- - 

7. Bendradarbiauta su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus atitinkantį socialinių paslaugų tinklą 
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7.1 Organizuotas gerosios 

patirties mainų vizitas į 

Latviją iš projekto „MATYK 

KITĄ KELIĄ“ lėšų. 

1 vizitas 

4 socialiniai 

partneriai iš Lietuvos 

ir Latvijos, 

 49 dalyviai iš 

Lietuvos ir Latvijos 

 

Sustiprėjo partnerystės ryšiai su 

socialiniais partneriais, tobulinta 

darbuotojų kompetencija. 

- - 

7.2 Organizuotas gerosios 

patirties mainų vizitas į 

Portugaliją. 

1 vizitas, 

5 socialiniai 

partneriai iš 

Portugalijos, 

7 dalyviai iš 

Lietuvos 

Sustiprėjo partnerystės ryšiai su 

socialiniais partneriais, tobulinta 

darbuotojų kompetencija. 

- - 

7.3 Įgyvendinamas projektas 

„MATYK KITĄ KELIĄ“  

 4 socialiniai 

partneriai iš Lietuvos 

ir Latvijos 

Užtikrinta projekto veiklų sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

7.4.  Įgyvendinamas projektas 

„Integrali pagalba į namus 

Klaipėdos mieste“ 

4 socialiniai 

partneriai iš 

Klaipėdos 

Užtikrinta projekto veiklų sklaida, 

pagerėjęs KSPC įvaizdis, 

sustiprėjęs bendruomeniškumas ir 

socialinė atsakomybė. 

- - 

8. Parengti metodiniai leidiniai socialinio darbo srityje 

8.1 Neparengta  - - - - 

 

 

  Direktorė                                                          _________________                                                Diana Stankaitienė 

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


