
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS

 
ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. SPCV1-
Lazdijai

Vadovaudamasi   viešosios   įstaigos   Lazdijų   socialinių   paslaugų   centro   įstatų,   patvirtintų

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 ,,Dėl Viešųjų

įstaigų   įstatų   pakeitimo   patvirtinimo‘‘   62.17   papunkčiu,   viešosios   įstaigos   Lazdijų   socialinių

paslaugų centro direktoriaus  pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų  rajono savivaldybės  mero

2021 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr. 7V-37 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų

centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo‘‘, 7.18 papunkčiu:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės atsakomybės

veiklų aprašą (pridedama). 

2.   N   u   r   o   d   a   u,   kad   šis   įsakymas   gali   būti   skundžiamas   Lietuvos   Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė Lina Saladuonienė

Parengė
Ingrida Petruškevičienė
2021-11-11
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PATVIRTINTA

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro 
direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu 
Nr. SPCV1-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLŲ APRAŠAS

1. Viešoji  įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) įgyvendindamas

socialinės atsakomybės veiklas vadovaujasi socialinės atsakomybės veiklų principais: 

1.1. Skaidrumas – prieinamu, aiškiu ir tiksliu būdu, savalaikiai, pasiūlyti suinteresuotoms

šalims pilną informaciją apie faktus, kurie gali juos paveikti. 

1.2.  Etiškas  elgesys – elgtis  taip,  kad tai  atitiktų  pripažintas  teisingo elgesio normas ir

derintųsi su Centro Etikos kodeksu ir Centro vidaus tvarkos taisyklėmis. 

1.3.  Atskaitomybė  –  pripažinti  atsakomybę  už  savo  veiksmus  bei  sprendimus  ir  būti

atsakingu prieš valdančias institucijas, suinteresuotas šalis ir visuomenę.

1.4.  Laikytis  įsakymų  –  minimalus  požiūris  būti  socialiai  atsakingu,  tai  pilnai  atitikti

Lietuvos Respublikos įstatymus. 

1.5.  Gerbti  žmogaus  teises  –  rūpintis,  kad  Centro  veikla,  tiesiogiai  ir  netiesiogiai,

nepažeistų žmonių teisių ir ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos, kuriai ji priklauso.

1.6.  Dėmesys  suinteresuotomis  šalimis  –  įsiklausyti  ir  atsižvelgti  i  asmenis  ar

organizacijas, kurios reiškia Centro veikla. 

2.  Centras  taikydamas socialiniai  atsakingus principus komunikacijos,  paslaugų gavėjų

aptarnavimo  ir  kitais  aspektais  išskiria  pagrindines  socialinės  sritis  bei  elementus  vadovams,

darbuotojams, paslaugų gavėjams:

2.1. Aplinka (taršos prevencija, atliekų mažinimas, energijos taupymas).

2.2. Žmogaus teisės (skundų sprendimas, diskriminacija ir pažeidžiamos grupė ).

2.3. Bendruomenės įtraukimas (sveikata, švietimas ir kultūra).

2.4. Darbuotojų sauga (darbo sąlygos, sąžiningas atlygis, socialinis dialogas).

2.5. Skaidrumas ir atsakomybė (vidinė ir išorinė komunikacija, kontrolė ir atsakomybė).

2.6. Lyderystė ir valdymas (pokyčių valdymas, sprendimų priėmimo procesas, inovacijos).

3. Kiekvienų metų pradžioje sudaroma socialinių atsakomybių veiklų lentelė, į kurią 

įtraukiamos einamų metų veiklos.

_____________________________________________

 Elektroninio dokumento nuorašas
2021-11-11 Nr. SPCV1-161



Socialinės

atsakomybės

sritys

Kam skirtos socialinės

atsakomybės sritys
Planuojamos veiklos

Veiklų

vykdymo

laikotarpis

(2021 m.)

Veiklų eiga

Aplinka (taršos 

prevencija, atliekų 

mažinimas, 

energijos 

taupymas).

 Vadovams;

 Darbuotojams;

 Paslaugų gavėjams.

 Skanuotus dokumentus ir mokymų 

metodinę medžiagą siųsti 

elektroniniu paštu;

 Dokumentus kelti į dokumentų 

valdymo sistemą, atsisakyti 

popierinių bylų;

 Šviesti atliekų rūšiavimo klausimais,

rūšiuoti šiukšles, mažinti vartojimą 

(pvz. atsisakyti plastikinių šiukšlių 

maišelių, renginių metu atsisakyti 

plastikinių indų);

 Pakeisti gyvenamojoje ir darbo 

aplinkoje elektros lemputes į 

energiją taupančias lemputes;

 Skatinti dalintis nebereikalingais 

buities daiktais, rūbais, avalyne ir 

pan. 

IV ketv.

 Popieriaus taupymas – miškų ir energijos 

taupymas;

 Norima atkreipti dėmesį į šiukšlių 

rūšiavimą, perteklinį vartojimą; Ugdyti 

atsakingą požiūrį į aplinką, siekti 

sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. 

 Prisidedama prie energijos taupymo; 

Mokoma išjungti šviesą ir prietaisus, 

arbatinuke virti tik reikiamą kiekį vandens

ir t.t.

 Prisidedama prie vartojimo mažinimo ir 

skatinimo neišmesti, o nereikalingus 

daiktus ar netinkamo dydžio rūbus ir 

avalynę atiduoti kitiems žmonėms, 

kuriems tai reikalinga.

Žmogaus teisių 

(skundų 

 Vadovams;

 Darbuotojams;

 Ugdyti, informuoti, vesti 

individualius pokalbius apie asmens 

 Atnaujintos ir pakartojamos žinios apie 

asmens teises, asmenų tarpusavio 
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sprendimas, 

diskriminacija ir 

pažeidžiamos 

grupės)

 Paslaugų gavėjams. teises, pareigas toleranciją. IV ketv. bendravimo ir pasitikėjimo stiprinimas. 

Asmenys įtraukti į skundų sprendimus.

Bendruomenės 

įtraukimas 

(sveikata, 

švietimas, kultūra)

 Vadovams;

 Darbuotojams;

 Paslaugų gavėjams.

 Dalyvauti akcijoje „Maisto bankas“;

 Dalyvauti projekte „Vaikų 

svajonės“.

 Skatinti dalyvauti savanoriškose 

veiklose.

IV ketv.

 Socialinės atskirties mažinimas, 

integracija į visuomenę, žinių gilinimas, 

akiračio plėtimas, savęs pažinimas, 

skatinimas imtis iniciatyvos, įtraukimas į 

bendruomenes, ugdomos kompetencijos ir

įgūdžiai.
Skaidrumas ir 

atskaitomybė 

(vidinė ir išorinė 

komunikacija, 

kontrolė ir 

atsakomybė, 

atskaitomybės 

priemonės ir 

struktūra. 

 Vadovams;

 Darbuotojams;

 Paslaugų gavėjams.

 Vykdyti įstaigos vidaus auditą;

 Laikytis įstaigos vidaus taisyklių;

 Viešinti įstaigos veiklas įstaigos 

internetiniame puslapyje, spaudoje. IV ketv.

 Užtikrinamas įstaigos patikimumas, 

gerinama įstaigos reputacija, skaidrumas, 

viešumas ir atsakingumas.

Lyderystė ir 

valdymas (pokyčių

valdymas, 

sprendimų 

 Vadovams;

 Darbuotojams;

 Paslaugų gavėjams.

 Ugdyti dorovės principus, šviečiant 

ir skatinant būti išmintingais, 

darbščiais asmenimis, kad nebūtų 

nusižengiama moralės normoms.

IV ketv.

 Altruistinių vertybių puoselėjimas;

 Autoritetų atsiradimas;

 Sugebėjimas išlaikyti balansą, stabilumą ir

lankstumą.
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priėmimo 

procesas, 

inovacijos)
Darbuotojų sauga 

(darbo sąlygos, 

sąžiningas atlygis, 

socialinis 

dialogas).

 Vadovams;

 Darbuotojams.

 Įvertinti darbuotojų profesinę riziką;

 Organizuoti darbuotojams 

susirinkimus kartą per mėnesį;

 Teikti metodinę medžiagą, 

konsultuoti;

 Rengti trūkstamas tvarkas, 

atmintines.

IV ketv.

 Darbuotojų profesinės rizikos įvertinimas;

 Užtikrinama darbuotojų gerovė ir ją 

skatinantys psichosocialinės darbo 

aplinkos veiksniai;

 Pakartojamas, pagilinamos ir 

atnaujinamos žinios.
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